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Ievads.

No draugiem daudzkārt uzaicināts laist klajā sa-

vus senos mazos rakstus par mākslas pedagoģiju, ku-

ru viena daļa bija iznākusi krievu valodā zem no-

saukuma ~HCKVCCTBO H TBOpMeCTBO BT? BOCnHTaHiH", •)
es to šeit daru, šo un to tanīs izlaidis, pārlabojis, kā

ari tos papildinājis.
Varētu jautāt, vai pašlaik šo rakstu izdošana

tiešām vēlama un vajadzīga; vai tanīs izteiktās do-

mas var palīdzēt noskaidrot svarīgās audzināšanas

un mācīšanas problēmas, kuras izbīdījusi dzīve, un

vai tās mūsu skolas darbu var padarīt auglīgāku ? Vai

mana grāmata par augstu nenovērtē vienu atsevišķu
audzināšanas spēku — mākslu, izceļot to uz citu,
tikpat svarīgu momentu, rēķina? Un vai tā pārmērīgi
neuzsver skolotāja dzejisko iedvesmi un sajūsmu un

to itin kā augstāki nostāda par plānveidīgu, racionālu,

pēc stingrām objektivām normām vadītu, kaut ari

varbūt vienmuļīgāku un prozaiskāku skolas darbu?

Vai tagad, kad mums sevišķi nopietni par to jā-
domā un jārūpējas, lai skolas darbam dotu noteiktu,
reālu mērķi un izstrādātu un nodibinātu tam stin-

gras formas un metodes, nenāktu par ļaunu tas, ka

tādu augstu vietu ierādām tik grūti racionalizēja-
miem audzināšanas un mācīšanas paņēmieniem, kā

mākslai un brīvai radīšanai? Vai caur to stingras,
racionālas kārtības vietā, bez kādas smagais un kom-

plicētais skolas aparāts nemaz nevar labi strādāt,
neveicinām patvaļību, nedodam brīvu vaļu neapro-
bežotam subjektīvismam? Vai tā viss skolas darbs,
neturoties cietās normās, neauglīgi un chaotiski ne-

izplūdis, kā upe bez krastiem?

*) Maskavā, Posredņika izdevumā, 1911. g.
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Bez šaubām, mākslu nevar atzīt par galveno au-

dzināšanas spēku, mākslas priekšmetiem nedrīkst ie-

rādīt pirmo vietu, skolotāju-mākslinieku neder no-

stādīt par vienīgi vērtīgo skolotāja tipu un visiem ci-

tiem par paraugu, un skolas audzināšanas darbam ne-

kādā ziņā nevar ļaut atkarāties tikai no skolotāja un

skolnieku dzejiskas iedvesmes un entuziasma.

Bet tie, kas šos manus mazos rakstus uzmanīgi

izlasīs, tanīs šādas nepareizas un kaitīgas mācības

ari nemaz neatradīs. Es šeit par mākslu runāju kā

par vienu, bet nebūt nē kā par vienīgo vai vissvarī-

gāko audzināšanas spēku un skolotāja-audzinātāja

dzejnieka dāvanas, viņa, kā ari pašu skolnieku ra-

dīšanas darbu izceļu kā atsevišķu svarīgu momentu.

Bet es nedomāju un neticu, ka uz mākslas un radošas

pašdarbības pamata var tikt uzcelta visa skolas dzīve

un var tikt vadīts viss skolas darbs. Nav ari nolie-

dzams, ka pārmērīga un vienpusīga nodošanās mā-

kslai var novest pie nevēlama ārīga estētisma, var

veicināt bērniem un jaunatnei gluži nepiederīgu jūs-

mainību, un var modināt kritisku un nicinošu iz-

turēšanos pret citām garīgas dzīves un darbaformām.

Tāpat ari nav noliedzams, ka visu sagaidīt no skolo-

tāja un skolnieku brīvā radošā darba un viņu ra-

došās iniciatives, nozīmē — gaidīt neiespējamā, jo

skolnieku, tāpat kā pašu skolotāju starpā nemaz nav

tik daudz tiešām radošu garu, un tādus izaudzināt

skolā nespēj visģeniālākā audzināšanas māksla.

Bez tam dzīve no cilvēka prasa ari vēl daudz kā

cita, nekā radošas dzejiskas fantāzijas spēju, un

skola, kurā dzejisko elementu pārliecīgi un vienpusīgi
kultivētu ,slikti sagatavotu dzīvei. Dzīvē daudz tādu

darbu jāveic, kam pirmā kārtā nav vajadzīga radoša

fantāzija, bet vienkārša lietpratība, apzinība, izturība,
mīlas pilna uzmanība. Ir dzīvei vajadzīgas daudz un

dažādas atziņas, kuras visas skolniekiem nemaz nav

iespējams iegūt patstāvīgi, bet kuras tiem daudzreiz

jādod rokās gatavas. Nepieciešamas ir lielas fakti-

skas zināšanas, kuras daudreiz vienkārši jāiemāca
un jāiemācās. Ir dzīvē daudz tīri mechaniska darba
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darāms, un skolnieki jāiemāca un jāpieradina ari tā-

du darbu kārtīgi pildīt.
Ja es savā grāmatā par to maz runāju, tad nevis

to noliegdams un nicinādams. Viss tas ir pilnā mērā

atzīstams, ir gluži elementāra pedagoģiska prasība

un neapšaubāma patiesība.
Bet tomēr nav vienīgā un nav visa un galīga pa-

tiesība.

Ja skolas darbā racionālais moments bez šaubām

arvienu dominēs, ja skolas aparāts citādi nemaz nevar

pareizi funkcionēt, kā tikai tad, kad visā darbā valda

stingra kārtība, kad tam uzstādīti skaidri redzami

reall mērķi un kad to sasniegšanai tiek lietotas racio-

nālas, lietderīgas, pārbaudītas un pārbaudāmas meto-

des, tad jāsaka, ka šāda kārtība un noteiktība nebūt

netiek jaukta, ja skolas programās ietilpst mākslas

priekšmeti, ja šie tiek pasniegti tieši mākslinieciska?

izglītības nolūkiem un tiem piemērotām metodēm, un

ja skolas visā ārējā un iekšējā iekārtā stiprāki tiek

uzsvērts ari estētiskais moments.

Ari mākslā valda sava stingra likumība un dziļa
iekšējā kārtība. Ari mākslas priekšmetu pasniegšanā
tiek uzstādīti noteikti mērķi un lietotas pārdomātas
un tiešā darbā pārbaudītas un pārbaudāmas metodes.

Un estētisko momentu skolas dzīvē ievērot, nebūt

nenozīmē šās dzīves kārtību jaukt, bet, taisni otrādi,
to skaisti noskaņot. Viss, kur valda nesakarība, ne-

kārtība, nesaskaņa, tas taisni ir neestētisks, neskaists.

Tikai dziļi organiskā iekšķīgā kārtībā un harmonijā
ir skaistums. Tā tad māksla nevis jauc kārtību un

nevis nomāc vai aptumšo kārtības sajūtu, bet taisni

otrādi — liek saprast un iemīļot tās skaistumu.

Ja pārmērīgs mākslas kults skolā varētu novest

pie nevēlama un pat bīstama partikularisma, tad,
no otras puses, mākslas gara, mākslinieciskas gaumes

trūkums skolas dzīvi padarītu tumšāku un aukstu, un

jaunatnei, svaigai, dzīves priecīgai, skaistuma alk-

stošai jaunatnei grūti būtu elpot tādā gaisā.
Ja ari nav noliedzams, ka viens no skolas galve •

niem uzdevumiem ir un ari turpmāk būs — izkopt
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un disciplinēt intelektu, tad skola tomēr nedrīkst at-

teikties darīt ari to audzināšanas darbu, kuru tā var

veikt caur mākslu un caur to veicināt ari citu gara un

dvēseles orgānu izkopšanu un izdaiļošanu.

Māksla un dzeja, kuras pati būtība ir dziļa har-

monija, tās izjūtu modinaun nostiprina visos, kas ilgi
dzīvo zem viņas iespaidiem. īsta un liela māksla no-

skaidro, kārto un disciplinē jūtas un fantāziju un

pasargā no garīgas izklaidības. Bet dziļa, skaista

kārtība dvēselē nevar nenākt par labu ari domai. Tā

ari domāšanā ienes kārtību un stilu. Bagāta un skai-

sta dvēseles dzīve padara bagātu un skaistu ari domu.

Cilvēka gars nav „ābols, kuru var pārgriezt pušu",
bet tanī viss ar visu ir ciešā sakarībā un savstarpējā
atkarībā. Intelekts caur dzejiskās fantāzijas un jūtu
dzīves noskaņošanu pats ari kļūst skaidrāks un spē-

cīgāks, tāpat kā otrādi — intelekta stingra disciplīna
ir nepieciešama stingra skola ari dzejiskai fantāzijai.

Tā tad tas, ko māca šī grāmata, nekādā ziņā ne-

jauc skolas ideju, likumu un stingro stilu, bet tikai

skolā ienes jaunus motivus, kas to padara bagātāku,

pilnīgāku un krāšņāku*). Skolas vēsturē maz ir tā-

du aizraujošu momentu, kāds bija tas, kad mākslas

pedagoģija uzsāka savu cīņu pret skolā valdošo vien-

pusīgo un pārliecīgo intelektualismu un racionālismu,
kas skolas darbu draudēja pilnīgi mechanizēt un sa-

stindzināt un kavēja attīstīties harmoniski visai gara

un dvēseles dzīvei. Blakus intelekta izkopšanai tā nu

uzstādīja skolai kā lielu, bet no tās aizmirstu uzde-

vumu — visas dvēseles dzīves izkopšanu, ticēdama,
ka šeit visvairāk panākams ar pareizu mākslas

priekšmetu pasniegšanu, ar īsta un veselīga mākslas

gara ievešanu skolā. Savā cīņas aizrautībā šo mācī-

bu pārstāvji, protams, daudzreiz ir gājuši par tālu.

Par augstu tie dažreiz ir novērtējuši vienu, par zemu

otru momentu. Karojot pret intelektualisma pārmē-

*) Un tas ari nerunā pretim tām domām, kas izteiktas
mana brošūrā „Skolas ideja". (Rīgā, 1924. g. pie Valtera un

Rapas.)
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rību, tie dažkārt sāka apkarot zinātni, noliegt tās au-

dzinošo nozīmi, noliegt pat tās gūto atziņu vērtību,
sludinot dzejisko intuiciju kā galveno, vai pat vie-

nīgo līdzekli īstu, skaidru, dzīvu un tiešām paliekošu

atziņu iegūšanai.
Es savā grāmatā ar nodomu neesmu izlaidis ari

dažas tādas vietas, kurās mums tagad, kad jau no zi-

nāma attāluma skatāmies uz šiem mākslas pedagoģi-

jas cīņas gadiem, nevar nedurties acīs zināmas pār-

mērības. Man šķita, ka tās mums pašlaik nemaz

vairs nav bīstamas. Tās izmetot, tā man likās, es

izdzēstu to īpatnējo un svaigo kolorītu, kas, kā katru

stipras ticības un sajūsmas radītu kustību, tā ari

šo, ar visām tai piemītošām pārmērībām, pareizi un

spilgti raksturo.

Ne katrs atsevišķs sīkums šeit no svara, bet pats
kodols. Labvēlīgs lasītājs visur to pratīs izlobīt.



Džona Reskina mākslas pedagoģija.
1.

Pedagoģisko domu un mācību uzplūdos un atplū-
dos ieraugam gan spilgtākas, gan bālākas ainas. Da-

žas strāvas ir dziļas un plašas un apņem lielas un sva-

rīgas audzināšanas nozares, ierosinot stipras pārmai -

ņas visā pedagoģijā, citas ir gluži partikularas un

aizplūst tikko manāmas, neatstājot gandrīz nekādu

pēdu. .

Mākslas pedagoģijas kustība, kuras sākumi sai-

stās arDžonaßeskinavārdu, bija viena no vis-

dziļākām un spilgtākām, un kad reiz no augsta vēstu-

riski-zinātniska viedokļa par to galīgo spriedumu no-

dos, tad ne tik vien atzīmēs tās varen lielo iespaidu

uz visiem audzināšanas novadiem, bet to arvienu re-

dzēs svaiga spēka un skaistuma pilnu, kā jauku pa-
vasara dienu.

Un mūžam jaunas pēc savas būtības, kaut ari

varbūt sīkumos novecojušās, paliks pedagoģijas vē-

sturē Reskina mācības un neaizmirstams viņa paša
vārds.

Kad 1900. gadā mira šis lielais angļu mākslas

vēsturnieks, kritiķis un pedagogs, tad visā Anglijā

gan nebija neviena apzinīga, domājoša cilvēka, kas

viņa nāvi nebūtu dziļi un sāpīgi sajutis kā lielu per-
sonīgu zaudējumu un kas nebūtu domājis: kā mēs

bez Reskina tālāk dzīvosim? kā var bez viņa dzīvot?

Reskina popularitāte visu šķiru un kārtu, visu

strāvu, visu partiju cilvēku starpā bija. kaut kas ār-

kārtīgs, neredzēts. Tie, kas viņam personīgi bija tu-

vu stāvējuši, kas viņa skolā bija mācījušies, vai viņa
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lekcijās klausījušies, vai ari tikai viņa rakstus lasī-

juši, visi jutās ar viņu saistīti siltām, radniecīgi

draudzīgām saitēm.

Un tomēr katram nācās viņam pretim runāt. Ar

daudz ko viens vai otrs nebija, nevarēja būt vienis

prātis. Reskins bija pārāk karstas, aizraujošas dabas

cilvēks, ar varenu temperamentu. Aizrautībā, gan

svētā naidā, gan sajūsmā, par kaut ko runājot un

rakstot, viņš daudzreiz gāja par tālu, lietas un parā-

dības tad redzēja un rādīja nepareizos samēros, un

viņa spriedumi nereti bija pārsteigti un pārmērīgi.

Tādos gadījumos viņa vārdi nav ņemami bur-

tiski. Tie mazāk ir stingras loģiskas domāšanas, bet

vairāk spēju jūtu izpaudums, mazāk zinātne, vairāk

lirika, stipru iekšķīgu pārdzīvojumu un viļņojumu at-

balsis. Bet lai ari, formāli loģiski spriežot, viņos būtu

uzrādāmas neskaidrības un pretrunas, tad tie tomēr

ir un paliek vienbūtīgas, dziļi harmoniskas un noska-

ņotas dzīves izjūtas un izpratnes izpaudēji.

Reskins pats reiz izsacījās, ka tikai tad pareizi
varot saprast un iztulkot kāda cilvēka vārdus, ja

pazīstot viņa
7

. Viņš pats katrā gadī-

jumā, par katru lietu, par katru cilvēku, kas to inte-

resēja, runāja siltā sajūsmā. Viņš domāja, ka citādi

pavisam ari nedrīkst runāt. Ka, ja tā nevar runāt,
tad labāk ir klusu ciest. Ka īsto patiesību par kaut ko

var izprast un izteikt tikai tad, ja to mīl un ja pret
to jūt godbijību.

Vienalga, ko cilvēks mīl un pret ko jūt godbijību,
tā viņš vienā vietā saka: lai viņš būtu muhamedans,
lai tas pielūgtu Dianu, vai sauli, vai uguni, vai stā-

dus un kokus, ja vien tikai viņš zin, kas tas ir — pie-

lūgt un dievināt.

Mīlēt, cienīt, pielūgt un dievināt vajag, un tad —

teikt un slavēt.

Māksla, katra īsta un patiesa māksla, tā viņš
saka, ir teikšana un slavēšana. Mākslinieks ir aiz-

grābts no tā dziļuma un no tā skaistuma, kas tam at-

vēries, un — viņš teic un slavē.
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Lielas gleznas gods un slava — tā Reskins raksta

— pastāv viņas vienkāršībā un kautrībā, un viņas
skaistums ir tas, ka tā izteic lielas, siltas sirds līgsmi

par to, ka tā kaut ko zin, kas vēl daudz lielāks un

skaistāks par visu glezniecību.
Māksla ir liela un svēta, bet lielāks un svētāks

ir tas, par ko māksla runā savā valodā. īsts māksli-

nieks ir nevis tas, kas teic: redziet, ko es varu! bet

tas, kas teic: es zinu kaut ko un redzu un dzirdu un

saprotu kaut ko, kas visu manu dvēseli pilda, un re-

dziet : saviem maziem spēkiem es esmu lūkojis to jums
teikt un rādīt, bet zinu, ka mans darbs nav nekas,
salīdzinot ar to, par ko tas grib dot liecību.

Māksla ir liela un svēta, bet vēl lielāka un svētā-

ka ir dzīve. Dzīvi sajust kā kaut ko varen lielu un

skaistu, tas ir īsta mākslinieka dabā. Veikla virtu-

oza, apdāvināta artista darbi var būt apbrīnojami pēc

viņu techniskās pilnības, bet lieli mākslas darbi tie

nebūs, ja viņi nebūs dzīves skaistuma teikšana un sla-

vēšana un ja tie nespēs mūsos modināt šo skaistuma

sajūtu.
Māksla rada un rāda skaistumu. Nevis ārīgu

spožumu un smukumu, bet dziļu iekšķīgu skaistumu.

Mākslinieks redz šo skaistumu labāk, nekā citi, un

redz vinu visur.

Reskins pats visur skaistumu meklēja un, to at-

radis, visus pie tā gribēja vest un visiem gribēja mā-

cīt skaistumu ieraudzīt un iemīlēt.

Tas ir visas viņa dzīves saturs, viņas „ideja":
skaistumam kalpot. Skaistuma izpratni un sajūtu
modināt, likt viņu iemīlēt, lai tad viņa gribētu visur,

visā dzīvē, ari sevī pašā.
Reskina dzīves un darbu attēlotājs, Sis e-

r a n s*), visu viņa pasaules uzskatu un izjūtu nosauc

par skaistuma reliģiju.
Reti estētiski apdāvināts, Reskins jau pašā jau-

nībā uz visu lūkojās ilgās pēc skaistuma un bezgalīgi

laimīgs jutās, kad skaistuma spārni viņu skāra.

) Sizerannes, La Religion dc la Beautč. Paris, 1904.
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Vai zināt, tā, viņš stāsta, runājot par saviem ce-

ļojumiem jaunībā ar savu tēvu: kad es, zēns būdams,

redzēju ap sevi dabas tīro skaistumu, tad es tā viņā
tiecos, tā viņā skatījos, ka man likās, ka acis no

pieres izlēks ārā!

Nesavtīgi mīlēt skaistumu, to Reskins mācījās
dabā.

Dzīvē mēs daudz ko iemīļojam tādēļ, tā viņš
raksta, ka mums no tā nāk kāds labums, bet kad es

mīlu lūkoties mākoņu tēlos vai jūras viļņu ritmiskā

gaitā, vai saules rietā, vai klusā meža maigumā, tad

es nekā negribu sev, nekā negaidu, man itin nekā ne-

vajag, es tikai skatos un klausos un mīlu šo skai-

stumu.

Visi mani jaunības gadi — raksta Reskins savās

atmiņās — bija pildīti ar šo dabas mīlu. Es tā mī-

lēju dabu, ka būt pie viņas un ar viņu, man bija ne ar

ko nesalīdzināma laime. Varbūt tikai iemīlējies cil-

vēks savas mīļākās tuvumā jūt kaut ko līdzīgu. Mana

laime un mans prieks bij neizteicami un tāds brī-

nums, kā pati mīla.

Kad šī laime un šis gaišais prieks pār mani nāca,
tad nekādas ļaunas domas un jūtas manī nevarēja
mosties, nedz īgnums, nedz bailes, nedz kāre, nedz

skaudība, nedz dusmas. Dabas priekšā —tā viņš
turpina — kā lielisku, tā ari vienkāršāko dabas skatu

priekšā, es sajutu dievības būtību, manī modās kā sa-

vādas svētas baismas. Klusas trīsas manī bija, itin

kā manā priekšā stāvētu gars bez miesām. Es ne-

varu, nevaru vārdos izteikt visu, es neprotu otram

izskaidrot, ko visu izjutu. Kā lai to izteicu, kā lai to

aprakstu, cik ļoti es mīlēju akmeņus un ziedus un

mākoņus!
Nevis nedzīva, nevis kā viela bez garaReskinam

izliekas daba, bet kā dzīva, apgarota. Vielā, aiz vie-

las viņš sajūt garu. Kosmosa garu, visuma dvēseli.

Viss ir apgarots, viss dzīvs, visā ir dvēsele. Viss ir

kaut kā garīga izpaudums un zimbols. Visam ir sa-

va iekšķīga meldiņa, sava valoda, savs dzīvs ritms, kā

dzīvas sirds pukstieni.
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To viņš jūt, dzird un saprot.
Nevis sagudrojis, safantazējis, sadzejojis viņš to

ir, bet viņš to jūt, kā kaut ko patiesi reālu. Viss tas

viņam nevis tā izliekas, visu viņš nevis tikai tā iz-

tulko, bet viss tas viņam tiešām tāds ir. Daba viņam
nav nedzīvs mechanisms, kas pasivi padodas akliem

likumiem, bet ir dzīvs organisms, kura katra daļa
dzīvo savu sevišķo dzīvi un reizē vienu dzīvi ar visu.

Katram gada laikam, dienas katrai stundai ir sa-

va noskaņa, savi vārdi. Katrai koku grupai. Saplo-
sītām klintīm un maigām kalnāju līnijām. Viļņiem
un krītošām lietus lāsēm. Mīļai zaļai zālei. Čuksto-

šiem upes stiebriem. Visam ir sava dziesma, un reizē

visā skan viena un tā pati pamata melodija. Katrs

jūras vilnītis izplūst no vienas lielās jūras un atkal

ierit viņā atpakaļ, atkal saplūst ar lielo ūdeni.

Un šis pats motivs, kas visā dabā skan, skan ari

cilvēka dvēselē.

Cilvēks un daba ir viens.

Reskins nevis teoretizējot to tā sadomāja, bet ar

visu savu būtību izjuta un izdzīvoja šo vienību, šos

dziļos iekšējos sakarus starp sevi un dabu.

Savas dzimtenes dabas skatus viņš salīdzināja
ar savas mātes seju un tos tāpat mīlēja. Visa daba

taču ir mūsu māte, kas mūs dzemdējusi, un pie viņas
mēs visi atgriezīsimies atpakaļ, kad savas dzīves gaitu
būsim beiguši.

Reskins svēti tic visuma, kosmosa apgarotībai,
kosmosa garam, visuma dvēselei.

Lielais kosmoss, visums, ir tāds pats, kā mazais

kosmoss, mikrokosms — cilvēks. Viņi ir vienas da-

bas. Tas, kas ir cilvēkā, tas ir tur, un kas tur ir, tas

pats ir cilvēkā. Viņi ir rada. Un tas, kas sajūt kos-

mosa dvēseli, tas savas dvēseles dzīvi gribēs saska-

ņot ar viņu. Un skaistā harmonijā skanēs cilvēka un

kosmosa dzīve.

Kosmoss ir mūžīga harmonija un mūžīgais skai-

stums. Kas kosmosu uztver un izjūt viņa lielā, mū-

žīgā harmoniskā kārtībā, tas jūt, kas ir absolūtais,

mūžīgais skaistums.
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Tā Reskins saprot skaistumu.

Kad es visu to, kas ir, redzu un izjūtu kā v i c nu,

kur viss dzīvo vienu dzīvi, kad es visā dzirdu itin kā

skanam vienus un tos pašus lielos likumus, kurus ap-

brīnodams saprotu un godbijībā un laimīgā aizrautībā

pieņemu, tad es pārdzīvoju mūžīgā, absolūtā skai-

stuma sajūtu. Un kad dabu redzu skaistu, tad

tas tā ir saprotams, ka es zināmu dabas parā-

dību redzu atveramies viņas īstā, dziļākā būtībā

un reizē viņas dzīvā sakarā, kopībā un harmo-

nijā ar kosmosa dzīvi. Viņa, šī viena parādība,
manī modina izjūtu par visuma būtību, ir itin kā ceļš,
kas ved no zemākās realības uz augstāko, itin kā logs,

caur kuru lūkojos bezgalībā, kā saite, kas mani sai-

sta ar šo bezgalību, kas man ļauj sajust, ka ari mūžī-

gajā un bezgalīgajā neesmu svešs, bet ka āri tur ir

manas mājas.
Dabu „saprast" un dabas skaistumu sajust, ir —

nevis tikai priecāties par skaistām krāsām, līnijām,

par maigām skaņām un smaržām, bet tas ir — vienā

dabas parādībā, vienā viņas gabalā un daļā redzēt

visuma bagāto krāšņumu, caur viņu š i m tikt klāt, šo

smelt. Kā rasas pilienā visas debesis var redzēt at-

spulgotas, tā katrā lietā var redzēt visuma atspulgu.
Caur to viņa top bagāta un pilna skaista satura, viņa
mums atveras kā piemērs, kā līdzība, kā zimbols no

kaut kā, kas visu aptver, iekš kā viss ieplūst un ie-

tilpst. Tas ir tas pats, kā reliģiozs cilvēks katrā zie-

diņā, katrā akmentiņā, katrā lietus lāsītē jūt un ap-
brīno Dieva lielos darbus.

Bet kosmosu un viņa mūžīgi skaisto kārtību var

izjust un sevī izdzīvot tikai tas, kas pats ir mazs kos-

moss, maza pasaule par sevi, kurai savs centrs, sava

pamata noskaņa, savs valdošais motivs un likums. Ti -
kai tāda cilvēka būtība saskan ar absolūtās, ar kosmi-

skās dzīves akordiem. Tikai sevī noskaņotas harmo-

niskas dvēseles ritms saskan ar kosmiskās dzīves rit-

mu. Cilvēks ar chaotisku dvēseles satversmi izjūt un

izdzīvo tikai chaosu. Cilvēks, kas pats ar sevi nav skai-

drībā un kārtībā, zin ari tikai chaosa nekārtību, bet
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nezin komiskās apvienotlbas un unīversuma vienbūtī-

bas. Skaistumu neredz un nejūt tas, kas pats iekšķīgi
nav skaists. Tikai tas, kas pats skaisti dzīvo, tikai

tāds skaistumu redz, tikai tādam tas atveras.

Šādu sevī apvienotu un ar visdzīves lielo kārtību

un likumu saskaņotu dzīvi, šādu dzīvi skaistumā, dzīvi

mūžīgā tieksmē uz skaistumu un tieksmē visu ar to

pildīt, māca Reskins.

Tas ir viņa reliģija."
Reskins māca meklēt, ieraudzīt un iemīlēt skai-

stumu cilvēkos un dabā. Un karo pret visu to, kas

rupji izmanto, ārda un posta dzīvi un dabu un jauc vi-

ņas pareizos samērus, lauž viņas skaisto ritumu un

stingro likumu. Un teic un slavē visu, kas atver, rāda,

kopj un vairo šo skaistumu, kas dara spēcīgāku un

noteiktāku šo ritmu un spilgtāki izceļ šo likumu.

Pirmā kārtā viņš teic un slavē lielu un īstu

mākslu. Mākslas uzdevums taču ir — atvērt skai-

stumu. Un tas uzliesmo tur, kur mūsu priekšā at-

veras lietu un parādību īstās, centrālās būtības dziļu-
mi un viņu dzīvie sakari ar visu. šos dziļumus atver

māksla, šos sakarus viņa atklāj. Un tos izprotot un

izjūtot, mēs izjūtam ari savas būtības nepārtrauca-

mās saites un dziļu radniecību un vienību ar visu, kas

dzīvo, un šās vienības sajūtā pārdzīvojam lielu svētu

laimi.

Tā māksla mums nes laimi, tā liek sajust, ka dzī-

ve ciešā vienībā ar visumu, ar visu dzīvi, ar visām

dzīvē m, ir laime un skaistums. Tā māksla sauc un

aicina uz skaistu dzīvi un pareģodama par tādu dod

liecību, jo visi viņas darbi ir skaistuma zimboli. Viņa
ir ceļš un vārti uz skaistumu, viņas darbi liecina par
cilvēces mūžīgu ceļā būšanu, mūžīgu staigāšanu uz

skaistuma zemi.

Reskins aicina un ved uz mākslu tāpēc, ka tā vi-

ņam ir tilts, kas ved uz viņu krastu, uz jaunu dzīvi,
radot un rādot viņas zimbolus. Jaunas, citas, īstas

dzīves zimbolus.

Māksla pati vēl nav šī jaunā dzīve, bet viņa ir lī-

dzēklis, kas mums palīdz iekšķīgi atbrīvoties no ve-
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A. Dauge Māksla un audzināšana. 2

cās, neskaistās dzīves, no dzīves chaotibā un apju-
kumā.

Reskina mākslas filosofijā nav ne ēnas no ārīga

baudas estētisma, kas vienīgi māca dzīvi ārēji smuki

iekārtot un tā ar viņu apmierināties. Nevis ārēji
skaistu un spīdošu un ērtu dzīves iekārtu Reskins

māca, bet skaistu būtību. Viņa mīlestība uz

mākslu nav izsmalcinātas visāda ārīga skaistuma un

smukuma baudas kārē, bet ticība, ka caur mākslu un

mākslā mēs aiz visiem dzīves ļaunumiem, aiz dzīves

chaotibas un kroplības varam nojaust kosmosa skai-

stumu un kārtību, lai to iemīlētu un ar visu sirdi uz

to tiektos.

Māksla mums liek sajust un pārdzīvot visdzīves

skaisto ritmu un izprast visdzīves saturus, kas ir tie

paši, kas mūsu dzīves saturi. Viņa liek mūsu dvē-

seles stīgām atskanēt no kosmosa mūžīgās ritmiskās

mūzikas. Mākslas kokle ir noskaņota vienā tonī ar

kosmosa skaņām. Viņa mūsos modina šo skaņu at-

balšu un mūsu dvēseles dziesmai liek saplūst ar visu-

ma lielo dziesmu.

Tā Reskins saprot un mīl mākslu un grib, lai mēs

viņu ari tā mīlētu.

Tagad vēl labāki sapratīsim tos Reskina vārdus,
kurus jau minēju: ka lielas gleznas lielākais skaistums

pastāv iekš tam, ka tā izteic lielas, siltas sirds prieku
un sajūsmu par to, ka tā kaut ko zin, kas vēl daudz

lielāks un skaistāks par visu glezniecību.

2.

Māksla, kalpojot visuma un cilvēku dzīves dzi-

ļākai izpratnei un noskaņošanai, tomēr nav kalpone,
bet ir brīva. Viņai jābūt brīvai, pilnīgi neatkarīgai

no viņas pašas dabai svešām normām. Viņai jādara

savs darbs, jāvēro, jāpēta un jātulko dzīve, ne uz ko

citu neskatoties, nekā cita negribot, kā tikai gremdē-
ties dzīves īstās realībās un tās izsmelt.

Jo neatkarīgāka, jo brīvāka, ne no kā nesaistīta

viņa savu darbu darīs, jo lielāki būs šās darbības iz-
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nākumi. Neviens nekā viņai nedrīkst uztiept, pavē-

lēt, nekā no tās prasīt, ko tā pati negrib dot, nekādus

priekšrakstus tai nedrīkst uzstādīt, nedrīkst to „ko-
mandēt." Mākslu nekad nedrīkst izmantot kaut kā-

diem viņas dabai svešiem nolūkiem.

Tie mākslas teorētiķi, kas Reskinu tura un no-

sauc par šauru morālistu, kurš mākslu gribot pārvērst

par morāles kalponi, loti maldās.

Protams, māksla patiesībā veicina ari morāli, kā

viņa veicina visas garīgās dzīves izkopšanu,
bet to viņa dara tikai tad, kad viņa ir neatkarīga un

pilnīgi autonoma.

Kur Reskins runā par morāli, tur viņš šo vārdu

lieto viņa visplašākā nozīmē un zem viņas saprot vi-

sas iekšķīgās dzīves izveidošanu un noskaņošanu.
Augstas morāles cilvēks viņa acīs ir tas, kas dzīvo

lielā iekšķīgā skaidrībā un skaistumā. Un viņš tic,
ka māksla, patiesa un liela māksla, nes šo skaidrību

un rada šo skaistumu. Pilnā brīvībā, savas-pašas
dabas likumu pildot, viņa reizē kalpo augstākai mo-

rālei, kas ir dzīve skaidrībā un skaistumā.

Reskins, protams, nedomā, ka cilvēks, kas dzīvo

nabadzīgu un chaotisku iekšķīgu dzīvi, uzreiz taps
citāds, tiklīdz v.iņš sāks nodarboties ar mākslu. Ve-

cos vārdos: kur skan dziesmas, nometies bez briesmas,

ļauniem ļaudīm nav nekādas dziesmas
—

ir daudz pa-

tiesības, bet tie nav saprotami burtiski. Neviens cil-

vēks, saka Reskins, nevar nedz uzspēlēties, nedz uz-

dziedāties līdz tikumībai. Cilvēkam jau jābūt
mīgam," t. i. viņam jau iekšķīgi skaisti jādzīvo, un

tikai tad gleznas un dziesmas savukārt viņu vadīs uz

vēl lielāku pilnību, uz vēl skaistāku iekšķīgu noska-

ņotību.
Bet sludinot dzīves skaistumu un laimi, ko tāds

skaistums katram dos, un mācot mākslu un sludinot

viņas svētību, Reskins nāca sadursmē ar pašu tiešo

dzīvi, ar cilvēkiem, ar tautas masām, kurām viņš ta-

ču nesa savu gaišo mācību. Un te nu daudzkārt no-

tika ,ka viņš redzēja savu pilnīgu nespēku, daudzreiz

ari pašas mākslas nespēku. Redzēja, ka dzīve pati,
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ka valdošās sadzīves formas nedeva mākslai ceļa, ka-

vēja viņas gaitu, un, darot nabagas un postot cilvēku

dvēseles, darīja tās neatsaucīgas mākslai. Redzēja,
ka daudzreiz sadzīves rupjā īstenībā mākslinieciskas

domas dzisa, talanti nīka, un pašlaik uzziedējuši skai-

stuma ziedi vīta. Pašlaik bija kas padarīts, pašlaik

bija kas uzcelts, un nu nāca dzīve un visu sagāza. Un

cik tu būvē un cel, tik dzīve nāk un atkal to izposta.

Reskins gribēja nest un nesa skaistumu uz visām

malām, bet cilvēki to daudzreiz nesaprata. Viņš me-

klēja skaistumu tur, kur to kādreiz bija redzējis, bet

daudzreiz tā vairs neatrada, jo cilvēki to bija pārvēr-

tuši par neskaistumu. Meklēja atsaucīgus cilvēkus,
bet sastapa tādus ,kas nemaz negribēja viņa dāvanu.

Un redzēja, ka tas labais un īstais, ko māslinieki rada,
daudzreiz pieietams ir tikai nedaudz izredzētiem. Un

ka nedaudzo mākslinieku radītā māksla, radīta ne-

daudziem un no nedaudziembaudīta, neatrazdama at-

balsa visas tautas dvēselē, sāka nīkuļot.

Tiešām, vai tās nav kliedzošas pretrunas, jautā
Reskins: gadu tūkstošiem cilvēki apstrādā un kopj

laukus, bet neapkoptu lauku ir vēl tik bezgala daudz!

Gadu tūkstošiem cilvēki ceļ un ceļ ēkas, un cik mil-

jonu cilvēku ir pasaulē, kam nav godīga jumta virs

galvas! Gadu tūkstošiem cilvēki vērpj un auž, un

cik daudz vēl ir to, kam nav ar ko apsegt savas mie-

sas ! Un māksla: viņa skan un spīd un gadu tūkstošiem

lej savus starus, savu spožumu un siltumu uz visām

pusēm, lai sildītu cilvēku dvēseles un nestu tām gai-
šu laimi — un kur tad ir, kur viņas ir, šās sasildītās,
šās aplaimotās dvēseles?

Vieni, kas dzīvo bezbēdīgā egoismā un baudā,
ari mākslu tīri ārišķi bauda, ērtībai, omulībai, ele-

mentārāko estētisko kāri mierinādami, bet nebūt ne

savas dvēseles izkopdami. Otriem nemaz nav iespē-
jams tikt klāt labai mākslai, viņi tās ari nemaz ne-

saprot, viņi zin tikai smagu, vienmuļīgu, mechaniska

darbu un nogurumu.

Māksla viņiem nekā nedod.
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Un tikai nedaudz cilvēku, kam ir bijusi izdevība

un laime gūt īstu izglītību un kam ari ir iespēja un

laiks ar mākslu nodarboties, tikai šie nedaudzie izre-

dzētie bauda vjņas svētību visā pilnībā. Citi stāv no-

malē.

Un tālāk Reskins redzēja, ka naudinieki savas

omulības un ērtības labā sāk mākslu izmantot, un ka

šī sāk piekļauties viņu daudzkārt pavisam neizkoptai,

rupjai gaumei. Māksla nāk uz tirgu, un tirgus vei-

kala intereses sāk noteikt viņas likteni. Mākslinieki

sāk kalpot kapitālam, gan neapzinoties, gan ar no-

domu.

Tirgus konkurence un mašinu produkcija Reski-

na acīs ir mākslas stipri un bīstami ienaidnieki. Tāds

produkcijas veids, kur galvenais mērķis ir peļņa, māk-

slai pēc viņa domām ir naidīgs. Un kur vēl mašinas

pagatavo pašus „mākslas priekšmetus", un kur ne

mākslinisciski principi, bet kails aprēķins ir dzinējs

spēks, tur citādi nevar būt, ka jāproducē daudz, lēti

un slikti.

Reskins ar īgnumu runā par to nejēdzīgo tirgus

preci, kas ar pretensijām uz māksliniecisku vērtību

pārpludina visu pasauli un pašā pamatā posta mākslas

izpratni un gaumi. Kaut jel kādi ūdensplūdi nāktu

un aizskalotu visus tos miljonu miljonus apvainojoši

neskaistos, nejēdzīgos „mākslas priekšmetus," kurus

izverd fabrikas! Bet tas nevar būt, saka Reskins,
tas gan tikai tad notiks, kad mūsu gadusimtenis iz-

laidīs savu garu, jeb labāk sakot, savus garaiņus.
Visa modernās dzīves iekārta ir nepareiza un ne-

taisnīga un mākslai lielā mērā naidīga un bīstama.

Viņa ir
„
jāpārtaisa". lekams tas nenotiks, mākslas

likteņi būs bēdīgi, visa cilvēku dzīve būs bēdīga,

auksta, nabadzīga un nežēlīga.
Reskins sīvi apkaro kapitālistisko produkcijas ie-

kārtu tai asā un ekstrēmā formā, kādā tā tagad pa-

stāv.

Bet viņš nezin šās saimnieciskās iekārtas vēstu-

risko pamatu, nepārredz to pilnīgi viņas sociālos sa-

karos, sākumos, cēloņos un sekās, nezin vai un kā tā
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var pārvērsties. Viņš pat nemaz neuzstāda prasības, ka

pastāvošā saimnieciskā satversme pilnīgi jāpārgroza

pašos tās pamatos. Viņš redz tikai tās vienpusību,

asumus, netaisnības un viskliedzošākos pretstatus un

domā, ka tie ir novēršami. Viņam liekas, ka kapitā-
lisms var pastāvēt un ka tas nebūt nepostīs dzīvi un

nenicinās viņas skaistumu, ja vien viņš būs pareizi or-

ganizēts, kontrolēts un taisnīgi ierobežots. Kapitāli-
stiskā saimniecības iekārta tikai pamatīgi ir reformē-

jama, un tā izveidojama, lai produkcijas anarķija un

neaprobežotās brīvās konkurences pārmērības tiktu

novērstas.

Reskinam ir vesels sīki izstrādāts plāns, kā saim-

nieciskā dzīve iekārtojama, lai, kapitālismam pastā-

vot, visi cilvēki tomēr justos brīvi un lai viņu starpā

valdītu tikai skaista un bruņnieciska sacīkste rupjās
veikalnieciskās konkurences vietā, pie kam valdībai

būtu dodamas lielas tiesības un liels spēks visu stingri
un sīki kontrolēt.

šinī projektā ir daudz utopiska, daudzējādā
ziņā viņš mums pavisam nepieņemams, un mēs viņu
šeit tuvāki neapskatīsim.

Tas šeit ari nemaz nav no svara. Galvenais ir —

Reskina mācība, kuru viņš pirmais dedzīgi aiizstā-

vēja, ka liela māksla nevar ilgi dzīvot un savu ga-

rīgās kultūras darbu sekmīgi veikt, kamēr pastāv mo-

dernā saimnieciskā iekārta, tādā veidā, kā tagad.
Mākslas vārdā un interesē viņš visus sauc uz

darbu sabiedriski saimniecisko dzīvi veidot, darīt tai-

snīgāku un skaistāku. lekams tas nenotiks, māksla

nīks, un cilvēku dvēseles nīks, un skaistuma nebūs, un

laimes nebūs. Un visu skaistuma sprediķotāju vār-

di būs kā balsis tuksnesī.

Atstājot pie malas Reskina- social-politiskos re-

formu plānus, paliksim pie viņa sociālās mācības pir-
mās daļas, kas mūs te galvenām kārtām interesē, un

kas ir un paliek neapgāžama, proti, ka māksla tikai

zināmos sabiedriskos nosacījumos var pastāvēt, attī-

stīties un plaukt, ka mākslas likteņi visciešāki saistīti

ar sabiedriskās dzīves formu mainām.
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Ar pilnu taisnību un tiesību Reskins prasa, lai

tie, kas mākslu tiešām mīl un viņas misijai tic, vi-

siem spēkiem pabalstītu katru darbu, kas vērsts uz sa-

biedriskās dzīves atjaunošanu.

Visvajadzīgākā māksla, tā viņš vienā vietā

saka, visnepieciešamākā glezniecība pašlaik ir tā —

mūsu tautas cilvēku bālos vaigos krāsot veselīgā sār-

tumā. Jāgādā vispirms par to, lai cilvēki nezinātu,
kas ir bads, lai tiem būtu ko apģērbt, lai tiem jumts

būtu, zem kura dzīvot.

Reizē ar sabiedriskās satversmes pārmaiņu jā-
notiek vislielākai pārmaiņai tanī dzīves kategorijā, uz

kuras patiesībā balstās viss, proti darba iekārtā.

Cilvēka darbam, darba veidiem, raksturam, saturam

un virzienam jāpārmainās pašā pamatā.
Cilvēka augstākais uzdevums dzīvē, saka Reskins,

ir darboties, darīt, radīt, būt aktivam. Cilvēks darbā

vien tikai patiesi dzīvo, viņš tikai tad ir kaut kas, kad

viņš ko dara. Cilvēks pats sevi īsti sajūt tikai darbā,
tikai darbojoties pats sevi var novērot, saprast, tikt

skaidrībā par sevi un sevi taisnīgi novērtēt. Un tikai

tā var nojaust, ko viņš pats no sevis var iztaisīt un kas

tam ir jāiztaisa, kādā garā un virzienā viņam pa-

šam pie sevis jāstrādā, lai nodibinātu savu personību,
realizētu savu īsto es. Un tikai radošā aktivitātē

cilvēks zin īsto laimi, visskaistāko gara pacilātību
un dvēseles prieku. Tā ir tā lielākā laime, kas cil-

vēkam piešķirta, kad viņš var darīt to, ko viņš visla-

bāki prot, visstiprāki mīl, kam viskarstāki tic, kas

viņu visu pilda, paceļ un aizrauj. Un ko darot jūt, ka

viņš aug, ka visas viņa iekšķīgās dzīves enerģijas top

svaigākas un spēcīgākas, ka viņš skaistā, aizraujošā
darbībā pārceļas pāri par visu zemisko un niecīgo,
šādu laimi cilvēks gūst iemīļotā radošā darbībā.

Tā ir dar b a s v ē t ī b a.

Un ko nu Reskins redz patiesībā? Darbs, kas va-

rētu būt par lielas laimes nesēju, ir tapis par lāstu,

par nelaimi, par dzīves prieka nežēlīgāko postītāju.
Darbs garu nevis ierosina, bet nomāc un nāvē.

Darbs, mechanizētais, mechaniskais darbs, kurā nav
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radīšanas elementa, kas neļauj atvērties radošām

enerģijām, posta garu un dvēseles možumu, garu no-

gurdina, dara to neatsaucīgu, slimu un chaotisku.

Tāds darbs nevis veicina, bet kavē personības attīstī-

bu. Jo personība mostas, aug un veidojas tikai ra-

došā darbā.

Un tikai radošs gars var saprast ari mākslu, kas

arvienu ir radīšana. Saprast cilvēks var tikai to, ar

ko tas ir rada. Mechanizētā dzīve nāvē gaumi un iz-

pratni visam radošam. Mechanisks darbs un dzīve

bez radošās aktivitātes ar laiku cilvēka iešķīgo dzīvi

ari dara līdzīgu mechanismam.

Mechaniskais ir rada mechaniskam, bet ne rado-

šam, un tā nesaprot. Nabadzīgs gars, tukša dvēsele

nevar sevī uzņemt radošās mākslas dāvanu. Un māk-

slai tur nav uz ko balstīties ,viņa tur nevar pildīt
savu uzdevumu. Viņa tur nav vajadzīga.

Un te nu Reskins uzstāda savu svarīgo prasību:
Darbam jātop par laimi un svētī-

bu. Darba formām jātop tādām, lai tās dotu prieku,
lai cilvēks darbā varētu likt iekšā visu savu interesi,
savus labākos spēkus un tos vingrinot un attīstot just

laimīgu pacilātību un dzīves pilnību. Darbā lai iz-

teiktos cilvēka dziļākās tieksmes, lai katra darba iz-

nākums kaut ko izsacītu par šā cilvēka būtību, lai uz

tā spīdētu viņa personības zīmogs, lai katrs darbs

būtu zināmā mērā mākslas darbs, mākslinieciskas ra-

dīšanas iznākums.

Un tā skan Reskina monumentālievārdi:

Dzīve bez darba ir grēcīga dzī-

ve, bet darba dzīve bez skaistuma ir

lopiska dzīve.

Dariet dzīvi skaistu. Cīnāties pret visu to, kas

viņu dara neskaistu. Neļaujiet postīt dabu, skaistu-

ma avotu un pamatu. Rīkojiet dzīvi tā, lai katram cil-

vēkam būtu iespējams skaisti darboties, t. i. radošu

darbu darīt, liekot lietā visus savus labākos spēkus.
Tad sāksies jauna dzīve, tad būs jauni cilvēki. Ja,
tad vien tikai būs cilvēki. Tagad cilvēki ir

palikuši par lietām, par rīkiem, par mašinu riteņiem.
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Bet kas gan mašinu riteņiem var būt kopējs ar

mākslu? vai tiem der mākslu nest? vai tie spēj māk-

slu uzņemt? nedzīvie mašinu riteņi — dzīvo mākslu?

3.

Cilvēks ir dabas bērns, ir gabals, daļa no dzīvās

dabas, un viņam sava cilvēciskā daba tai jāpieveic,

jāsaskaņo ar to.

Bet daba nav nedzīvs mechanisms, bet ir dzīva,
radoša un mūžam atjaunojas. Un ari cilvēkam jā-
būt tādam. Mechaniskais un nedzīvais mašinas

darbs, pārmērīgā mechniskā mašinu technika cilvēku

pašu pārvērš par mašinu un viņā nāvē radošās ener-

ģijas. Kas tikai tīri mechaniski strādā, tas sevī nā-

vē dzīvo dabu un vispār posta dabu, jo viņš dabā ne-

nes iekšā dzīvības, neatjauno un nedara spēcīgāku

viņas ritmu. Viņš nevis vairo, bet posta dabas dzīvo

skaistumu, posta visu dzīvi, ari savu pašu.
Mechaniskais darbs vairo lietu daudzumu, bet ne-

vairo dzīves īstās bagātības, viņš neliek nekam augt,
viņš ir neauglīgs. Tikai tāds darbs ir auglīgs, ko

darot pats cilvēks aug. Tikai tāds darbs, kurā ro-

sās dzīvais cilvēka gars, kurā izteicas cilvēka atjau-

tība, asprātība, gaume, mīla un interese, tikai tāds

veido pašu dabu, to atdzīvina, atjauno, dara bagātāku

un krāšņāku.

Un tādā darbā cilvēks pats top atsaucīgāks uz

visu ,kas ir gars, kas ir garīga jaunradīšana, top at-

saucīgāks un smalkjūtīgāks ari attiecībā uz mākslu.

Bet jo tālāk un dziļāk iet visas dzīves mechanizēšanas

process, jo grūtāk mākslai ir tikt klāt cilvēku dvēse-

lēm un tās kopt un veidot.

Bet kaut kas briesmīgs notiek ar mākslu, kad

viņa pati tiek ierauta iekšā šai mechanizēšanas pro-

cesā, kad pašu mākslu sāk producēt mechaniski, kad

mākslas darbi, kas taču ir dzīvas dvēseles pārdzīvo-
jumu izpaudumi, nāk nevis no dzīvu cilvēku rokām,

bet no nedzīvām mašinām, kad mākslas priekšmetus
lielā daudzumā tirgum sāk producēt fabrikās.
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Mums te, šādu priekšmetu mākslinieciskās vēr-

tības noliegšanā varbūt nebūtu jāiet tik tālu, kā to

dara Reskins, un mēs neatmetīsim kā pilnīgi nevēr-

tīgas gleznu mechaniskās reprodukcijas, gramofonus,

pionolas, mašinu mēbeles v. t.l. Visā tanī var būt pār-

gājis kaut kas no mākslinieka gara un tam zināma

mākslinieciska vērtība tomēr var būt. Bet taisnība

Reskinam ir, ka te tomēr mākslai draud briesmas.

Cilvēki, kas p. p. ieraduši redzēt gleznas tikai, vai

pa lielākai daļai, reprodukcijās, it īpaši sliktās krā-

sotās, nāvē izpratni un izjūtu par dabiskām, dzīvām

krāsām. Tā vislabākā, ideālākā krāsainā reproduk-

cija ir nedzīva, un viņā taisni tas visīstākais, tas,
kas orģinalam dod viņa pēdējo vērtību, caur rupji
mechanisku apstrādājumu daudzreiz iet zudumā. Tā-

pat ir ar mechaniskiem mūzikas instrumentiem, tā-

pat ar visiem citiem mechaniski izgatavotiem „māk-
slas priekšmetiem."

Visspēcīgākie un īstākie mākslas iespaidi ir tie,
kas mūsos ieplūst tieši no pašas mākslinieka dvēseles,
ko mums tieši dod paša mākslinieka roka. Tas, ko

taisa cilvēka „apgarota roka", arvienu ir tas visskai

stākais.

Un tādēļ Reskins māca, ka, kur vien un cik vien

var, cilvēkam jālūko visu pašam savām rokām pa-

taisīt, lai caur rokām katrā lietā ieplūstu dvēseles
dzīvais ritms.

Reskins tic, ka tas ari arvienu vairāk tā būs, ka

tanī tā jābūt. Un viņš aizrāda uz to, ka tā ari reiz

jau ir bijis. Reskins sērīgi skatās atpakaļ uz vidus

laikiem, kad amatnieks vēl katru lietu no sākuma līdz

galam taisīja pats, pats savām rokām, un tā darba iz-

nākumus ikreiz bija vesela cilvēka darbības rezultāts,
uz kura bij redzams viņa paša būtības zīmogs. Re-

skins mīl stāstīt par tiem vienkāršiem strādniekiem,
kas būvēja gotiskas pilis un baznīcas, kur katram bija
izdevība izteikt savas domas, izvest savu ideju, ielikt

iekšā savas jūtas. Toreiz pati tauta dzejoja savas

dziesmas, pati dzejas salika meldiņās un pati dziedāja.
Visa tauta dziedāja. Un daudz vairāk dziedāja, nekā
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tagad. Un pušķoja savas istabas un skaisti izšuva

un greznoja savas drānas, taisīja glītus un ērtus

darba rīkus. Darbā radīja, radoši darbojās. Katrs

darbs bija apgarots, katrā bija dvesma no dzīvā cil-

vēka gara.

Un tādēļ Reskins māca, lai mēs atkal visi sāktu

vairāk paši savām rokām ko taisīt, kā vecos laikos:

lietas, drēbes, rotas, ko vien varam, un lai ap mums

nebūtu tikai prece" vien, mechaniski, ša-

bloniski pagatavota, nedzīva, bez dvēseles.

Nav jādomā, itin kā Reskins būtu bijis reakcio-

nārs vai sentimentāls romantiķis, kas būtu vēlējies,
lai atdzimtu vecie laiki. Viņš tikai salīdzināja zi-

nāmas mūsu dienu parādības ar citām. Un par to

labo, kas toreiz bija, domāja, ka tam atkal jānāk,

jaunā formā, augstākā pakāpē, jaunos nosacījumos.
Bet jānāk. Darbam jātop skaistam un jaunradošam,
cilvēkiem jāatbrīvojas no neskaista un netaisnīga
darba lāsta, visai viņu dzīvei jātop taisnīgākai un

skaistākai, cilvēkiem jātop atkal vairāk par māksli-

niekiem, šis jaunais gaidāmais dzīves skaistums būs

citāds, nekā vidus laiku skaistums, kad ziedēja
am a t s-m āks 1 a, bet viņš būs tās pašas dabas.

Jaunlaiku cilvēks darīs un taisīs ko citu un citādi, bet

ar tādu pašu prieku, tādā pašā radīšanas laimībā.

Reskins veda sīvu cīņu pret pārmērīgo technikas

kultu, kurā katrā mākslas nozarē. Visur un arvienu

viņš kā pirmo un galveno prasīja gara, apgarotības.
Kad mākslinieks mūsos modina tikai brīnuma jūtas

par viņa artistisko veiklību, bet vairāk nekā, tad viņš

nav nemaz īsts mākslinieks.

Technika, protams, ir svarīga lieta, tā ir vaja-

dzīgs, nepieciešams izteiksmes līdzeklis, un kam tās

trūkst, tas nekad mums neatvērs savas dvēseles sa-

turu. Katram māksliniekam techniski jāstrādā, pama-

tīgi jāstudē sava speciālā darba technika. Reskinu

dauzkārt ir pārpratuši pavirši un vieglprātīgi māk-

slas diletanti, kas domājuši: ja vien tik manī pašā
kas būs, gan tad es to izteikšu ari ar nepilnīgas tech-

nikas palīdzību. Tas ir bēdīgs pārpratums. Reskins
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nīda technikas kultu, karoja pret techniku, kā gal-

veno un kā gala mērķī, bet reizē prasīja stingras tech-

niskas studijas no katra, kas grib strādāt kādā māk-

slas novadā. Jāvingrina atmiņas spēja, jādod vaja-

dzīga barība garam, jāattīsta un jāizkopj visa garīgā

dzīve, un ilgā, nopietnā darbā roka jādara

veikla, un tikai tad — tā māca Reskins — jaunais
mākslinieks drīkstēs dot pilnu vaļu savai fantāzijai,
runāt brīvi par to, ko tas redzējis, atradis, izpratis,

izjutis, nemaz vairs nedomājot par techniku, tāpēc,

ka viņš to jau pilnīgi pārvalda.
Reskina rakstos mēs daudz lasām par stingras

techniskas izglītības vajadzību. Viņš prasa, lai p. p.

katrs, kas mācās zīmēt un gleznot kādu priekšmetu,

sacīsim, koka lapu, tik ilgi studētu un zīmētu, kamēr

viņš to nav izstudējis katrā vissīkākā līnijā, katrā

daļiņā, kamēr viņš to neprot uzzīmēt bez mazākās

kļūdas.
Mākslinieka etiķa, saka Reskins, prasa, lai tas pa-

matīgi prastu savu amatu, pilnīgi pārvaldītu šā amata

techniku. Mākslinieciskā iedvesme, intuīcija nāk kā

Dieva dāvana, kā brīnums, bet lai mākslinieks savus

novērojumus un pārdzīvojumus skaidri un pārlieci-
noši spētu izteikt, tam daudz jāmācās, ilgi un nopietni

jāstrādā, jāprot koncentrēties, jābūt izturīgam, mie-

rīgam un stingram. Lai viņa dvēsele degtin degtu,
kad viņai atveras skaistums, bet, tiklīdz viņš savus

pārdzīvojumus grib izteikt, tiem dot redzamu formu,
viņam jābūt stingram, mierīgam un stipram šinī

mierā. Tik mierīgam viņam jābūt sava spēka
apziņā, saka Reskins, kāds ir no visām pusēm aiz-

sargāts kalna ezers, kurā atspulgo katra mākoņu ku-

stība, katra kalnāju ēna: bet pats viņš kluss ir un

mierīgs.
Katrs godīgs mākslinieks reizē ir godīgs strād-

nieks. Reskina prasība, lai katrs mākslinieks no-

pietni, ilgi un pamatīgi kopētu dabu, nebūt nav zīme,
itin kā viņa mākslas princips būtu bijis kails naturā-

lisms, pēc kura mācības tas pilnīgākais mākslas darbs
ir tas, kas vispilnīgāk līdzīgs orģinalam, dabai. Tas
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tiesa, ka Reskins prasīja lai mākslinieks stingri tu-

rētos pie dabas. Angļu gleznotāji — prerafaelīti,
Reskina draugi un domu biedri, nekā nezīmēja un ne-

gleznoja, kā nebūtu tieši redzējuši, ilgi novērojuši

un pamatīgi studējuši. Viņi ceļoja uz svešām zemēm,

studēja turienes tipus, architekturu, rīkus, dabu.

Viņi p. p. dažus stādus, dažas retas puķu sugas glez-

noja tik dabiski pareizi un akurāti, ka botāniķi viņu
gleznas lietoja kā studiju tabeles. Reskins aizrāda

uz to, ka Fra Beato Angelico katru eņģeļa seju sa-

vās gleznās veidojis pēc Florences sievietēm, pēc
dzīviem modeļiem, un nekad ne citādi. Bet ar to

Reskins nebūt negribēja teikt, itin kā stingra ārēja
pareizība un pilnīga līdzība orģinalam būtu pirmā vai

galvenā īstā mākslas darba iezīme. Māksliniekam

caur ārējo jāredz cauri un jāierauga un jāizceļ ka-

tras lietas iekšķīgā būtība, viņas īstā realība, un šī

nu jārāda kā līdzība, ka zimbols par kaut ko vispā-

rīgu, universālu, mūžīgu.
Cilvēka ģīmetne p. p. tikai tad ir īsts mākslas

darbs, kad tā netikvien ārēji līdzīga orģinalam, bet

kad te cilvēks uztverts tādā momentā, kur viņa īstā

daba atveras visā viņas pilnībā, kur šā cilvēka seja
visvairāk par viņu izteic, kur šis cilvēks rādīts savā,
tā sakot, „metafiziskā stundā", kur viņš visvairāk ir

gars un dvēsele, un ne miesas vien* Un kur viņš rā-

dīts tā, ka netikvien viņa, šā viena cilvēka iešķīgā
būtība mums atveras, bet līdz ar to mums skaidrs

kļūst kaut kas vispārcilvēcisks, kas mums līdz šim bij

aizklāts, tumšs, neizprotams.
Aiz miesas, aiz vielas māksla arvienu redz garu,

aiz mechaniskā un materiālā redz dzīvo un garīgo.
Kur nav gara un dvēseles, tur nav mākslas. Mecha-

niskā kopija nav māksla, lai tā ari būtu meistariski

izvesta. Reskins saka, ka uz to, ko mākslinieks grib

gleznot, tam nav jāskatās ar anatoma vai botānika,
ar zinātnieka vai technika acīm, bet ar mīlas apga-

rotām acīm. Tikai tam, kas to mīl, atvērsies viņa
dvēseles noslēpumi. Un šos, un neko citu, māksla grib
izsmelt un tulkot.
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Daži no renesanses māksliniekiem, saka Reskins,

uz dabu lūkojās aukstām un nekautrīgām pētnieka

acīm, un tikai tā. Viņi izlobija muskuļus, anatomi-

zēja cilvēka miesas. Naktīs, lāpu gaismā, rakņājās
pa miroņu iekšām. Un tāpēc daudzi no viņu darbiem

nav mākslas darbi, bet anatomiski preparāti. Zi-

nātne ir liela un svēta lieta, bet zinātne nav māksla.

Viņai citi uzdevumi, citas pētīšanas metodes, cita

valoda. Māksliniekam jārāda nevis anatomija, bet

jāatver cilvēka dvēsele. Māksliniekam pat daudz kā

pavisam nav jāzin, daudz kā pavisam nav jāgrib zi-

nāt, viņam gar to nevajag būt nekādas daļas. Sīku

zināšanu daudzums viņa uzmanību var izklaidēt un

var viņu kavēt koncentrēties uz tā, kas pats galvenais.
Zinātne ir abstrakta, māksla ir dzīvi konkrēta.

Zinātne itin ka aptura dzīvības nerimstošo plūsmu
un studē viņas nedzīvās daļas un gabalus. Viņa ir

dabas anatomija un mechanika, viņa dabai uzmet

virsū mechanisma tīklu. Zinātne māca uztvert dabu,

pasauli, dzīvi viņas mechanikā, māca svērt, mērīt,

skaitīt un mērīšanas, svēršanas un skaitīšanas iz-

nākumus salīdzināt, kārtot un apvienot. Viņa zina

lietu un parādību kvantitāti, bet nezin viņu dzīvās

kvalitātes.

Bet tomēr ari māksliniekam zināmā mērā var

nākt par labu, ja viņš lietas un parādības ari ar zi-

nātnieka acīm aplūko, tās zinātniski studē, ari viņu
mechanismu lūko saprast un viņas ari gluži ārēji

izpēta visos sīkumos. Bet tas vajadzīgs tikai tam

un tikai tik tāļu, cik šo sīkumu nezināšana viņu va-

rētu kavēt viņa radīšanas darbā, un kad aiz viņa ne-

zināšanas viņam nāktos darbā izdarīt kļūdas, tapt
neskaidram un pārprotamam. Kad zināmā gadījumā

galvenā mākslinieciskā motiva izcelšanai sacīsim, ana-

tomiska pareizība nav no svara, tad pret to drīkst

grēkot, bez kā mākslas darbs kā tāds caur to ciestu.

No Holbeina ģeniāliem miroņu dejas zīmējumiem re-

dzams, ka viņš pat nav zinājis, cik ribu ir cilvēka

ģindenī, un tomēr šie zīmējumi ir un paliek lieli māk-

slas darbi.
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Drīkst grēkot pret ārējo patiesību, ja vien spil-

gta, spēcīga un pārliecinoša atveras iekšķīgā patie-
sība. Reskins par to tā domāja, kā Bodlērs, kad tas

raksta: Daba ir kā vārdnīca, kurā gan var atrast

visus vārdus, un šie vārdi tiešām ir jāatrod un labi

jāzin, bet vārdnīca pati vēl nav mākslas darbs. Māk-

slinieks šinī vārdnīcā meklē tikai tos vārdus, kas vi-

ņam vajadzīgi, lai savas domas izteiktu. Ja viņš
vārdnīcu vienkārši norakstītu, tad iznāktu slikta

dzeja. Tā ari dabas vienkārša ir slikta

dzeja, slikta māksla.

Tā Reskins naturālismu atmet un pierāda, ka ti-

kai zimboliska māksla ir īsta māksla, tā, kas dod ne-

vis lietu kopijas, bet viņu dziļus tulkojumus,
kas atver viņu noslēpumus un reizē ar to daudz

citu lietu un parādību noslēpumus, kas tā rāda ne-

tikvien to, kas acu priekšā ir, bet ari to, kas ir aiz

vielas, aiz ārējā, acīm redzāmā un taustāmā, kas nav

rokām tverams, nav vienkārši nav zi-

nātniski un tomēr ir un paliek pilnīgi

reāls, kas taisni ir pati augstākā realība, pati dzīvā

dzīve.

4.

Reskins pareizi saprot mākslas būtību, pats īsts un

liels mākslinieks sava dvēselē, bet tomēr ne arvienu

pareizi ir vērtējis vienu otru mākslas darbu, ne ar-

vienu pareizi un taisnīgi ir spriedis par vienu otru

mākslas skolu jeb strāvu. Daudz no tā, kas bija
īsta un liela māksla, viņam ir bijis un palicis svešs

un nesaprotams.
Dažam labam vēl ir atmiņā skandalozā prāva ar

VVhistleru, kura darbus Reskins, nespējīgs viņu īsto

vērtību izprast, bija nosaucis par neīstiem un pat ne-

godīgiem.

Reskins, kā visi, ari tie lielākie cilvēki pasaulē,

nevarēja visu saprast un visu pareizi vērtēt. Daudz-

reiz visģenialākiem cilvēkiem ir aizvērts un nesapro-
tams tas, ko skaidri redz vienkārši un daudz mazāki

gari. Tolstojs Šekspīru ir nosaucis par šarlatānu,
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un viņa drāmas par balagānu, un pat tāds ģeniāli uni-

versāls cilvēks, kādu maz bijis pasaulē, Ģete, ir bijis
akls zināmu, viņa būtībai pretīgu parādību priekšā,
kā to pierāda viņa naidīgais spriedums par vienu no

ģeniālākiem cilvēkiem un dzejniekiem, par Heinrichu

Kleistu.

Reskins daudzreiz nav varējis saprast, ka ce]i,
pa kuriem iet māksla, metodes un paņēmieni, kādus

tā lieto, valoda, kādā tā savus dzīves tulkojumus iz-

teic, var būt un ir arvienu ļoti dažādi. Katrā laikā,
katrā tautā, katrā vietā tas tā būs. Katram oriģi-
nālam māksliniekam būs savi oriģināli pētīšanas un

izteiksmes līdzekļi, katram sava valoda, savs īpašs

Reskins, bez mēra iemīlējies savā laikā angļu
mākslā — prerafaelitismā — nespēja saprast un at-

zīt, ka viņa nebūtu tā augstākā un nebūtu visām māk-

slām piemērs un paraugs.

Prerafaelitisms, protams, savā laikā bij liels so-

lis uz priekšu, bija vesela revolūcija mākslas pasaulē.
Reskins pats bij šās strāvas pārstāvis un pravietis.
Prerafaeliti arvienu uz Reskinu atsaucās, viņa grā-
mata par moderno glezniecību bij viņu evaņģēlija.

Kā zināms, prerafaeliti un viņu teorētiķis Re-

skins, lauzdami klasiski-akademiskās tradicijas, gāja
atpakaļ uz to mākslu, kas Itālijā bija valdījusi pirms
Rafaela, uz viņas vienkāršību, dabiskumu, svaigumu.
Viņi sauca un vadīja uz dabu, prasīja vienkāršu

patiesību un nemākslotu dziļu īstenību. lerastās me-

todes, ierastie klasiski-akademiskās technikas paņē-
mieni, viss tika revolucionēts. Reskina revolucionā-

rās mācības par krāsām vēl šo baltu dien tiek atzītas

no vismodernākiem koloristiem, un tāds pavisam mo-

derns mākslinieks un mākslas teorētiķis, kā Sin-

jaks*), katram māksliniekam silti ieteic lasīt Reskina

rakstus.

*) Siniaka (c''anac) grāmata „No Delacroix līdz neo-

irrnre;Snn 7rnam
"

(dabūjama krievu tulkojumā) ieteicama
lasīšanai katram, kas interesējas par moderno glezniecību un

viuab aiustibu.
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Es saku: Reskins maldījās, negribēdams atzīt,
ka tikpat brīvi, neatkarīgi no katras šablonas, tikpat

īsti, patiesi un tikpat mākslinieciski skaisti, kā viņa
iemīļotie mākslinieki Bern-Džons, Rosettijs, Gents,
var būt ari tādi meistari, kas pavisam citādi strādā,
citiem līdzekļiem un paņēmieniem, pie pavisam citiem

priekšmetiem.
Reskins un prerafaeliti atzina tikai lielus, nopiet-

nus, svinīgus un skaistus priekšmetus par cienīgiem
mākslinieciskai tēlošanai. Bet mākslinieks var teikt

tā: Es varu un drīkstu ņemt katru priekšmetu,
katru lietu, katru cilvēku, katru parādību dabā vai

dzīvē par savas mākslas objektu, ja vien es viņu protu
tā uztvert, tā iztulkot un rādīt, ka tanī atvērtos

kādi līdz šim vēl neizsmelti dzīves dziļumi, kādi vēl

līdz šim neredzēti skaistumi. Es taču varu to svi-

nīgāko un svētāko notikumu vai parādību profanēt,
ja es pats esmu profans, ja es pats viņā vai nu nere-

dzu skaistuma, vai nespēju to atvērt un rādīt. Un

garā nabagi un mazi mākslinieki allaž ir profanējuši
un novārtā likuši daudz augsta un svēta, tāpēc ka tie

savā nespēkā un neziņā viņu būtību nav atvēruši, bet

taisni aptumšojuši. Un visģeniālākie mākslinieki ir

pratuši visniecīgākā, ārēji neskaistākā lietā vai parā-
dībā atvērt, izsmelt un pasaulei dāvināt dziļu dzīves

gudrību. Daudzreiz tas ir taisni ļoti mazu garu iezī-

me, ka tie meklē interesantu, svarīgu lielu „sižetu",
un ļoti bieži taisni pavirši diletanti ar sevišķu kāri

stājas pie tādiem. Daudzreiz tā mēdz būt, ka, jo ma-

zāks gars, jo lielāks tam „sižets". Cik daudz pasau-

lē nav gleznots madonnu, krustā sišanu, varonīgu

cīņu ainu, cik daudz nav sociālu ideju sludināts romā-

nos un dzejā, saukts uz lielām cīņām un augstiem

mērķiem, mācīts, aicināts un vēstīts par lielām ide-

jām, un cik daudzreiz viss tas, kaut gan „labi do-

māts", tomēr nav bijis nekas cits, kā skanoša, dār-

doša frāze, kā tukša retorika. Bet liels un īsts māk-

slinieks mūs silti aizgrābj un dziļi satricināt spēj
gluži vienkāršu valodu runādams par gluži vienkār-

šām ikdienas lietām.



33

A. Dauga Māksla un audzināšana. 3

īsts un liels mākslinieks nekad neiziet uz si-
žetu medībām", kā izteicās kāds mākslas kritiķis.
Viņš vērojas dzīvē, gremdējas tās parādībās, to iz-

dzīvo gan mīlā, gan naidā, gan žēlumā, dziļi saprot un

tad par to runā savā valodā. Katrā ikdienas dzī-

ves piemērā viņš var visas dzīvības būtību un dziļāko
jēgu atvērt un rādīt.

Bet Reskins savukārt atzina par mākslinieciskas

tēlošanas cienīgu tikai mierīgo, veselo, ari ārēji skai-

sto, maigo, nelauzto un nemaitāto. Tā, protams, ir

liela vienpusība. Ko Reskins gan sacītu uz visu mo-

derno, lielo un īsto mākslu, kas taču daudzreiz ir ne-

vis „nelauztās dabas", bet taisni lauztās, konfliktu pil-
nās, ārēji neskaistās, slimās un samaitātās dzīves tē-

lotāja un tulkotāja? Kas būtu viņa acīs Dostojev-
skis, Bodlērs, Van-Gogs?*)

Te acīm redzāma Reskina ieskatu vājā puse.

Mākslas mērķis taču ir — mūsos modināt skai-

dru dzīves izjūtu un izpratni, un atverot kaut kādas

vienas dzīves parādības īsto dabu, modināt nojaudu

par visas dzīvības dabu, par viņas nelokāmo kārtību,
nenovēršamo, nelaužamo likumību un likt mums to

izjust kā skaistumu. Ja mākslinieks bēdīgās, neskai-

stās vai ari briesmīgās dzīves parādības tā prot uz-

tvert un rādīt, ka mēs aiz tām vai caur tām tiekam

klāt visuma dzīves realībai, ja mums mākslā tēlotā

dzīves parādība atveras ne tik vien viņas pašas indivi-

duālā būtībā, bet reizē viņas organiskos, negrozāmi
likumīgos sakaros ar visuma kārtību, ja mēs viņas ne-

novēršamību sajūtam kā kaut ko, kas iekļaujas vi-

suma lielā saskaņā, kā neatņemams, vajadzīgs, da-

bīgs motivs, tad mākslas uzdevums ir pildīts.

*) No otras puses, protams, daudz modernistu ir tikpat
šauri vienpusīgi, kad atzīst tikai lauzto, konfliktu pilno un

slimīgo, un kad tie noliedz to mākslu, kas rāda mierīgo, maigo,
veselo un nebojāti svaigo. Viol aizmirst, ka „mana Tēva mā-
jā ir daudz dzīvokļu", un ka mākslas priekšmetu un viņas iz-
teiksmes līdzekļu bagātība ir neizsmeļama, tikpat bezgalīga, kā
pati dzīve.
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Māksla ari dzīves neskaistumu ņem kā materiālu,
kuru tā izkausē savā ugunī un tad rāda, ka ari viņā,
šinī neskaistumā, ir iekšā tas pats, kas ir

visā dzīvē, ka viņa elementi ir tie paši, no kuriem

sastāv visa dzīve.

Māksla nevis idealizē, vilto, slēpj, noklusē kaut

ko — nē, tad tā nemaz nebūtu īsta māksla, — bet

tā rāda visa esošā dzīvo savstarpējo sakarību, visa

atkarību no visa, radniecību ar visu, un tā liek dzir-

dēt visuma dzīves, caur katru lietu un parādību plū-
stošās visuma dzīves dziļākos motivus.

Brīvai, neatkarīgai un autonomai mākslai jā-
būt vērstai vienīgi uz to, lai izsmeltu visa esošā īsto

realību. Bet visa dzīvība ir tūkstoš- un tūkstošvei-

dīga. Un katrā viņas daļā un vietā mums kas atveras

par viņas būtību. Katrs dzīves stūrītis, katrs „iz-
griezums" no lielā, bezgalīgā dzīves auduma ir cienīgs
tapt par māksliniecisku pētījumu objektu. Māksli-

nieks drīkst tēlot varoņus un neliešus, madonnas un

rupjas tirgus sievas, viņš drīkst tēlot maigu mieru

un liegus sapņus, bet ari traku nemieru, cīņas un brie-

smas. Saules rietas un auku un viesuļus. Saulai-

nus stūrīšus un krācošas jūras bangas. Smaidus un

asaras. Laimi un sāpes. Visu. Nav nekā, kas neva-

rētu tapt par mākslu, kas nevarētu tikt pārvērsts par
visdzīves zimbolu.

Un katram māksliniekam brīvi jārunā savā va-

lodā, ja vien viņam ir kas ievērojams sakāms. Un

gluži vienalga ir, no kura redzes stāvokļa, no kāda

observacijas punkta tas uz dzīvi ir lūkojies, ja vien

viņam apgarots skats, ja vien viņš ģeniāls, ja vien viņš
tumsas viļņus spēj šķelt ar savu skatienu un gaismu
nest tumšos dziļumos.

Reskins visu to tā nesaprata vai negribēja sa-

prast un tādēļ viņa spriedumi par atsevišķiem māksli-

niekiem vai mākslas darbiem bieži bija nepareizi un

netaisnīgi. Bet pareizs un līdz šim neatspēkots ir

tas, ko viņš izteica par pašu mākslas būtību, tās no-

zīmi un pēdējiem mērķiem.
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Vislielākais Reskina nopelns pret mākslu pastāv

nevis teorētiskos vai vēsturiski-zinātniskos pētījumos
un tulkojumos, bet galvenā kārtā viņa lieliskos ierosi-

nājumos. Apgarots, cēlā aizrautībā, mākslā iemīlē-

jies, viņš savām grāmatām, no kurām nevienas pa-

šas nevar lasīt bez siltas aizrautības, simtiem un tūk-

stošiem ir atvēris sirdis mākslai un visam tam, ko

māksla var dot. Viņa raksti, lai viņos ari netrūktu

pretrunu, nepareizību un netaisnīgu spriedumu, to-

mēr visumā ir, būs un paliks kā lieli, monumentāli

ceļarādītāji uz skaistuma zemi.

Un otrs liels Reskina nopelns ir tas, ka viņš tik

dziļi, kā neviens, izpētīja un izskaidroja mākslas cie-

šos sakarus ar sabiedriskās dzīves formām un viņas
likteņu atkarību no tām. Neaizmirstamas ir tās lap-

puses viņa grāmatās, kur viņš runā par tiem lieliem,
neredzētiem brīnumiem, kurus māksla darīs, kad jau-

nas, taisnīgas un skaistas sadzīves formas viņai dos

iespēju brīvi attīstīties un atvērties visā savā neiz-

smeļamā pilnībā.
Un tā Reskins mācīja un sludināja:
Ja tu mīli mākslu un tici viņas svētīgiem iespai-

diem, tad tev nekas nedrīkst būt vienaldzīgs, kas ap
tevi notiek pasaulē. Viss, kas vien notiek sabiedri-

skā dzīvē, vai kavē, vai veicina mākslu. Mākslas

problēma ir atrisnāma netikvien mākslinieku darbnī-

cās, bet ari ģimenē, skolā, parlamentos, kaujas lau-

kos, visur, kur vien cilvēki ko dara vai ko cieš.



Māksla skolā.

Mākslas pedagoģijas kustība Anglijā, kur tā bija
saistīta ar Džona Reskina un vēlāk ar Uiljama Mor-

risa un Uoltera Krēna (Crane) vārdiem, bija sev

par mērķi spraudusi — caur mākslu un mākslai au-

dzināt visu sabiedrību. Tā griezās pie plašām sabied-

riskām aprindām un cerēja radīt dziļas pārmaiņas
visā sabiedriski saimnieciskā dzīvē, galvenām - kār-

tām atdzīvināt pagrimušo mākslas rūpniecību.
Lielie mākslas sludinātāji Anglijā paši nebija

profesionāli pedagogi un ar savām mācībām ari ne-

griezās pie tādiem.Viņiem bija padomā nevis reformēt

skolas, pārtaisīt to programas, dot tām jaunas, labas

metodes, bet, modinotinteresi par mākslu visā sabied-

rībā un popularizējot mākslu plašos sabiedrības slā-

ņos, visas tautas darba dzīvi pildīt ar īstas mākslas

garu.

Pedagogu pasauli un pašus skolas darbiniekus

jaunās mācības saviļņoja ne Reskina dzimtenē, An-

glijā, bet pedagogu un skolu zemē — Vācijā. Tur

par to pārstāvjiem un nesējiem kļuva skolotāji-prak-

tiķi, un mākslas pedagoģija te bija tiešā skolas lieta.

Lai redzētu, kā jaunās mācības vācu skolās tiek

realizētas, es savā laikā devos uz Vāciju un par sa-

viem novērojumiem tad publicēju pārskatu, kurš vē-

lāk kopā ar citiem pedagoģiskiem rakstiem parādī-

jās manā augšām minētā krievu grāmatā. Tas ta-

gadējiem lasītājiem gan varbūt nedos daudz jauna,
bet es to šeit sniedzu bez pārāk lieliem pārgrozīju-

jumiem, jo, kautgan mēs tagad vienā otrā lietā jau

esam gājuši tālāk, nekā tā laika reformatori, un kaut-

gan no daža, kas toreiz likās pareizs, tagad esam at-

teikušies, tad tomēr domāju, ka šim manam īsam pār-

skatam, kurš attēlo jaunlaiku skolas reformas vienu
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svarīgu posmu, kā vēsturiskam dokumentam vien jau
varētu būt sava vērtība.

Nodomājušam iepazīties ar mākslas pedagoģisko
kustību Vācijā, man pirmais ceļš bija uz Hamburgu.
šeit darbojās pazīstamie mākslas pedagogiLichtvarks,

Volgasts, Goetze, Friedrichs v. c. Uz mākslas pedago-

ģijas principu pamata daudz Hamburgas skolās ne tik

vien bija nostādīti paši mākslas priekšmeti, bet māk-

slinieciskas audzināšanas ideja lielā mērā bija iespai-

dojusi ari citu priekšmetu pasniegšanu un bija ierosi-

nājusi reformu kustību visās skolas mācības nozarēs.

Hamburgā toreiz ari attīstīja plašu mākslas pe-

dagoģisko ideju propagandu skolotāju biedrība „Leh-

rervereinigung zur Pflege kūnstlerischer Bildung",
kura spēlēja galveno lomu trijos mākslas pedagoģijas

kongresos (Kunsterziehungstage) Drezdenē, Veimarā

un Hamburgā, 1901., 1903. un 1905. gados, kuros pie-

dalījās visi pazīstamākie vācu mākslas priekšmetu

skolotāji, kā ari mākslinieki un mākslas teorētiķi.
Hamburgas skolās, it īpaši tautas skolās, toreiz

valdīja tāda dzīva atmoda, kā varbūt ne vienā citā

dzīves novadā. Ne par ko citu sabiedrība tanī laikā

tā neinteresējās, kā par pedagoģiju. Skolu ievēroja-
mākie darbinieki visā sabiedrībā bija populāri, visur

labprāt ieredzēti. No viņiem daudz sagaidīja visas

tautas garīgās dzīves atjaunošanai.
Kas šo Hamburgas pedagogu pasauli pazina, ne-

varēja diezgan nopriecāties par tanī valdošo ideāli-

smu un ticību skolai un tās lielai misijai. Svaigs, ne-

atspēkojams optimisms visus aizrāva un lika lielus

darbus izdarīt, smagas cīņas izcīnīt.

Šī cīņa galvenām kārtām bija vērsta pret toreiz

skolā valdošo pārmērīgo intelektualismu un pret visu,
ari mākslas priekšmetu pārliecīgo racionalizēšanu,
caur ko pavisam novārtā bija atstāta jūtu dzīves iz-

kopšana, rakstura norūdīšana, kā ari fiziskā audzinā-

šana. Skola vienīgi centās dot zināšanas un izkopt m
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telektu. Jūtas, fantāzija, gribas spēks, roka, miesa —

viss tas bija aizmirsts.

Vācu skolās tie, kas saucās par Herbarta skolnie-

kiem, bet kas nevis sava meistara, Herbarta, lielo

garu sevī bija uzņēmuši, bet gan tikai Herbarta epi-

gonu formālismu, toreiz tiešām skolas darbu bija pā-

rāk mechanizējuši un šablonizējuši un, kaut gan pa-

stāvīgi par garīgo attīstību runāja, tomēr, kā toreiz

mēdza izteikties, no skolas garu pavisam bija izdzi-

nuši ārā. Tie pedantiski izpildīja oficiālās skolas

programas prasības, galvenām kārtām bērniem me-

chaniski iekajot noteiktu kailu zināšanu daudzumu.

Neskaitījās ar katra atsevišķa priekšmeta raksturu,

neskaitījās ari nemaz ar bērnu pašu un viņa iedzim-

tām tieksmēm un spējām. Bērniem pārāk maz lika

strādāt patstāvīgi, pašiem meklēt, izteikt pašu domas

un novērojumus, neierosināja un pat kavēja izpau-
sties viņu pašu radošai iniciativei.

Un nu modernie pedagogi domāja mākslā atra-

duši jaunu, vēl neizmantotu varen lielu audzināšanas

spēku. No mākslas priekšmetu pareizas nostādīša-

nas tie sagaidīja, ka tā atvērs acis par visām minē-

tām ļaunām vienpusībām, un ka tā, modinot un iz-

kopjot brīvas radīšanas spējas, ar laiku mācīs šādā

jaunā garā pasniegt visus priekšmetus.
Kā tas nu arvienu mēdz notikt tādā sajūsmas un

ticības pilnā cīņā, visi vecai skolai piemītošie ļaunu-
mi tika uzskatīti un rādīti vēl ļaunāki, nekā tie bija,
un viss labais jaunā skolā vēl labāks, nekā tas patie-
sībā varēja būt. No skolnieku pašdarbības un rado-

šās iniciatives sagaidīja pārāk daudz, un, „no bērna

izejot", aizmirsa to, uz kurieni bērns jāved.
Un jau toreiz pašu pedagogu starpā bija dzir-

dami brīdinājumi no tādām pārmērībām. Otrā māk-

slas pedagoģijas kongresā tās priekšsēdētājs, Ker-

šenšteiners, kongresu slēdzot, nopietnus vārdus par

to teica. Neesot jādomā, ka māksla varētu brīnumus

darīt, ka tā viena pati tiešām spētu cilvēkus vest pie

pilnības. Māksla gan esot varen liels, bet ne vienī-

gais, pat ne galvenais audzināšanas moments. Ker-



39

šensteiners aizrādīja uz to, ka ir bijuši laiki, kad

estētiskā kultūra stāvējusi ļoti augstu, bet ētiskā kul-

tūra pavisam zemu. Jūtu un mākslinieciskās fantāzi-

jas izkopšana un izdaiļošana esot varen svarīgs skolas

uzdevums, bet mazākais tik pat svarīga esot intelekta

attīstība, un vēl svarīgāka —gribas un rakstura au-

dzināšana. Un lai gan noteiktas gribas modināšanai

un rakstura izveidošanai nepieciešama jūtu discipli-

nēšana, tad mazākais tik pat vajadzīga intelekta iz-

kopšana, kuram taču pastāvīgi jābūt modram un, pē-

dējā instancē, katrā gadījumā jāizšķir, kas labs un

pareizs. Keršensteiners tā tad augstāki par estētisko

stāda ētisko kultūru.

Mūsu dienās, protams, neviens vairs mākslas no-

zīmi skolas audzināšanā nevērtē tik augstu, kā to to-

reiz darīja mākslas pedagoģijas ideologi. Bet, no

otras puses, tikai vienpusīgi un galīgi racionalisti var

noliegt mākslas lielo nozīmi un lomu audzināšanā.

Mēs tagad pareizāk protam ierādīt katram audzinā-

šanas faktoram tam pienācīgo vietu un lomu.

Toreiz ,kad par mākslu tās draugi šķēpus lauza,
māksla skolā tiešām atradās pilnīgā novārtā, un paši
mākslas priekšmeti tā tika racionalizēti un to pa-

sniegšana tā bija mechanizēta un šablonizēta, ka pret
to nevarēja neizcelties vesela revolūcija.

Toreiz pedagoģisko revolūciju taisīja pedagogi-
mākslinieki. šie sajūsminātie un radikālie mākslas

pedagoģijas teorētiķi un praktiķi, mākslu un dzeju
un māksliniecisko radīšanu sludinot kā vissvarīgāko
audzināšanas faktoru, no jaunās audzināšanas sagai-

dīja visas dzīves, visa laika gara atjaunošanu. Viņi
caur mākslu cerēja cilvēkus darīt cilvēcīgākus, visu

dzīvi humānāku, cilvēku savstarpējās attiecības in-

timākas. Māksla un dzeja —tā viņi mācīja — atver

acis un visas jūtas dzīves īstenībai, liek izprast katras

lietas un parādības, kā ari cilvēka dzīvo dvēseli. Pēc

viņu domām mākslai un dzejai tā tad liela sociāla no-

zīme, tai varen liels, visu dzīvi socializējošs, huma-

nizējošs spēks. Tā ir cēlas cilvēcības idejas nesēja un

paudēja.



40

Bet tikai savstarpēji saprototies, cilvēki var labā

garā un pareizā virzienā ari visu savu kopējo sabie-

drisko dzīvi kārtot. Nekas tik lielā mērā neveicina

šādu cilvēku savstarpēju saprašanos, kā māksla un

dzeja, atverot dvēseles un tās citu citai tuvinot.

Un tiešām: cik maz mēs katrs pazīstam cilvēkus,
cik maz esam spējīgi iedomāties un iedziļināties citu

dzīvē! Mēs ievērojam tikai pašu parastāko, ikdieni-

šķāko, tīri elementāro. Visas daudzmaz sarežģītākas,
intīmākas un apslēptākas dvēseles kustības nepadodas
mūsu tiešai novērošanai. Mēs ļoti slikti pazīstam ari

sevi pašus. Un ja ari pazīstam, tad neprotam vien-

kārši un saprotami citiem izteikt to, ko domājam un

jūtam. Bez tam, līdzās šai nespējai izteikties, mums

bieži vien trūkst pat gribas pārdomāt, iedziļināties,
nogremdēties sevī. Nav stipras intereses un nepārva-

ramas tieksmes „izpētīt" sevi. Un citu dvēseles — vēl

mazāk.

Sveša dvēsele, tā jau esot mīkla.

Bet tā vis nav. Mums ir līdzēklis, ar kura palī-
dzību top iespējams „atvērt dvēseles." Tas ir— māk-

sla. Interese par mākslu un mākslas sapratne mēdz

būt zīme, ka ir interese par cilvēku un par viņa dvē-

seles dzīvi. Kur īstu mākslu augstu vērtē, tur tas

rāda, ka cilvēka personību vērtē augstu, un ka cil-

vēku dvēsele ir dziļu pārdomu un pētījumu svarīgs

objekts.
Mākslā un dzejā mākslas pedagogi neredzēja ti-

kai patīkamu baudu un nemeklēja ārīgā skaistuma,
bet tā viņiem bija īpatnējs dzīves vērošanas, pētīša-
nas un tulkošanas veids. Dzejiskā domāšanāun dze-

jiskās fantāzijas rosībā redzēja nopietnu, grūtu un

svarīgu garīgu darbu, vērstu uz visa esošā bū-

tības sapratni.
Modināt un izkopt mākslinieciskās domāšanas

spējas, attīstīt un izsmalcināt mākslinieciskas izjūtas
pamatos guldīto fantāziju," tiem nozī-

mēja itin kā dot cilvēkam jaunas acis, darīt tos gaiš-
redzīgus. Un labāk re d.z o t — tā viņi ticēja — cil-

vēki visu labāk sapratīs un taisnīgāk par visu sprie-
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dīs. Un tad visā cilvēku sadzīvē būs mazāk vēsuma,
vienaldzības un cietsirdības. Māksla modinās īsti hu-

mānu un sociālu garu un veicinās īstu sociālu kultūru.

Tā skatījās uz mākslu jaunās pedagoģijas pār-
stāvji. Tādā garā gribēja skolot un audzināt jauno

paaudzi.

Lai zinātne dara savu lielo, svētīgo darbu, bet lai

tā neņem sev visa! Lai tā nav despotiska valdniece,
kas nekā cita sev blakus neatzīst! Zinātnei pašai savi

īpaši uzdevumi, savas īpatnējas pētīšanas metodes, sa-

vi speciālie audzināšanas mērķi. Tai savi pienākumi,

savas tiesības, robežas un kompetences. Māksla tai

nav bīstama. Māksla nemaz negrib lauzties iekšā

svešās robežās. Zinātne nekā nezaudēs, ja skolā būs

vairāk mākslas gara. Jo māksla, kas tieši ved klāt

dzīvei, kas rāda pašu dzīvi spilgtās ainās, kas māca

dzīves parādībās uzmanīgi vēroties un tanīs uztvert

visu raksturīgo, spilgti īpatnējo, pašai zinātniskai

domai var par labu nākt, darīt to dzīvāku, pildīt to

asinīm.

Apdomīgākie starp jaunajiem pedagogiem ari

nebūt negribēja zinātni nogāzt no troņa, bet tikai cen-

tās mākslai iekarot pienācīgas tiesības un cienīgu
vietu citu skolas priekšmetu starpā. Un tad cerēja,
ka mākslas prieškmetu pareiza nostādīšana darīs ie-

spaidu ari uz citu mācību noorganizēšanu, ka skolā

vispār vairāk sāks strādāt pie konkrēta materiāla,

griezīs lielāku vērību uz patstāvīgu novērošanu, sti-

prāk uzsvērs bērnu pašdarbību un ari ierosinās uz

patstāvīgas radīšanas darbu.

Tanīs Hamburgas skolās, kurās mākslas pedago-

ģijas idejas jau bija nostiprinājušās, un kurās jau va-

rēja novērot zināmas pārmaiņas zinātnisko priekš-
metu pasniegšanā mākslas pedagogiem vēlamā vir-

zienā, varēju konstatēt, ka pie tam nenotika nekāda

robežu pārkāpšana, ka katrs priekšmets tomēr tika

pasniegts viņa būtībai piemērotām metodēm un sa-

viem tīri īpatnējiem nolūkiem. Viscaur redzēju
vislabāko gribu neaizskart un nejaukt neviena prieks-
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meta īpatnējo struktūru un bez vajadzības tanī neie-

nest iekšā tā būtībai svešus elementus.

Matemātiku pasniedza kā matemātiku, dabas zi-

nātniskos priekšmetus kā stingru zinātni, techniskos

priekšmetus tīras technikas garā. Bet tāpat nu ari

sāka mākslu pasniegt kā mākslu, dzeju kā dzeju, un

nevis tā, kā tas bija senāk, kad dzeju un kuru katru

citu mākslas darbu apskatīja vienīgi no tīri racionālā

viedokļa un to lūkoja izmantot visādiem, ar pašu
dzeju un mākslu nekādā sakarā nestāvošiem blakus

nolūkiem: morālei, zinātnei, patriotismam, reliģijai;
ar vienu vārdu, visam citam, tikai ne tieši pašas dze-

jas sapratnei.

Hamburgas skolās es ar nodomu apmeklēju vis-

dažādāko priekšmetu stundas un tad novēroju, cik

dažādi, katram speciālam uzdevumam piemēroti, tad

arī bija mācības paņēmieni. Neredzēju nekāda du-

ālisma, nekāda stila maisījuma. Kas jaunā tipa sko-

lās visu priekšmetu pasniegšanā bija kopējs, tas bija,
ka nu visur daudz vairāk nekā senāk, uzsvēra bērnu

pašdarbību, mudināja tos patstāvīgi meklēt un iero-

sināja tos uz brīvas radīšanas mēģinājumiem, cik tas

nu ar bērniem vispār iespējams.
Vislabāk man šinī ziņā likās nostādītas Hambur-

gas tautskolas, vissliktāk Hamburgā, kā ari citur

Vācijā, skolotāju semināri. Skolotāju semināros vi-

sos pārāk plašas programas, pārliecīgi daudz dažādu

priekšmetu, kurus visus cenšoties pārvaldīt, semināru

audzēkņiem viss laiks un enerģija jāziedo vienīgi
kailo faktisko zināšanu piesavināšanai. No pašdar-
bības un no kaut kādas skolnieku iniciatives tur ne-

varēja būt ne runas, šinīs semināros vēl pilnā mērā

valdīja „vecās" skolas ne labākās, bet taisni sliktā-

kās tradicijas. Tanīs tiešām visu „mācījās no gal-
vas". Un tā kā visa kā bija jāiemācās ļoti daudz, tad

semināru audzēkņiem nebija izdevības un iespējas
kaut kādā priekšmetā vai tā nozarē kaut cik koncen-

trēties un nospecializēties.
Bet tas ir no liela svara, tāpēc ka tikai tas, kas

vienā vai otrā laukā patstāvīgāki un pamatīgāki pa-
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strādājis, kas izpētījis vienu parādību grupu, izsmē-

lis vienu, kaut ari pavisam sīku problēmu, pie tam

strādājot pilnīgi patstāvīgi, tikai tas būs spējīgs uz-

tvert un uzstādīt citas problēmas, iztulkot citas parā-

dības, tikt galā ar citiem uzdevumiem un pārvarēt

grūtības, kas tam šādā darbā ceļā stājas.
Pats nekāda tāda patstāvīga darba neizdarījis

semināra audzēknis, nākošais skolotājs, paliks vien-

mēr visās lietās diletants, viņam nebūs nekā sava,

paša pārdomāta un pārdzīvota, bet tikai vai nu no

grāmatām smeltas vai ari no skolotājiem noklausītas

nesakarīgas un miesās un asinīs nepārgājušas zinā-

šanas. Viņa domas visas būs svešas domas, viņa at-

ziņas visas būs no citiem tapinātas. Vēlāk, kļuvis
par skolotāju, viņš savukārt saviem skolniekiem pro-

tams tikai mechaniski pratīs piekalt" zināmu dau-

dzumu nepieciešamu zināšanu, bet tos nekādi nespēs

vest uz patstāvību.
Kādā sieviešu seminārā biju literatūras stundā,

kurā skolotājs iztirzāja Ģētes baladas. Viņš vispirms
skolniecēm nolasīja kādu baladu tik vāji un nemāksli-

nieciski, ka tā nemaz nevarēja tikt uzņemta un sa-

prasta kā dzeja. Viņš itin kā pātarus skaitīja, kā

sprediķoja un bārās. Pēc tam viņš diktēja skolniecēm

garu rindu dažādu, ar baladu nekādā sakarā nestā-

vošu vēsturisku, filoloģisku, formāli estētisku sīku

faktu un pastāstīja daudz tīri anekdotiska rakstura

biogrāfisku nieku. Skolnieces visu ļoti uzcītīgi un rū-

pīgi piezīmēja, zinādamas, ka „stingrais" skolotājs

(viņš tiešām darīja stingra un sirdīga skolotāja ie-

spaidu) visu to pie pārbaudījuma
Nezin kā man pagadījās noklausīties, kā taisni

šo pašu Ģētes baladu lasīja un pārrunāja kādas taut-

skolas vecākā klasē.

Vispirms skolotājs deva dažus faktiskus paskai-

drojumus, nepieciešamus labākai baladas sapratnei.
Tad pāris spilgtos vilcienos notēloja ainu, uz kuras

fona attīstās fabula, un tad sevišķi labi, kā īsts māk-

slinieks, pats nolasīja visu baladu. Bērni to jau ta-

gad saprata. Vēl vienu otru vietu pārrunāja, vēl at-
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rada un izcēla šur tur jaunus skaistumus, uz kuriem

ari paši skolnieki aizrādīja un tad, stundas beigās,

baladu lasīja paši skolnieki, bet nevis kā mechaniski

iekaltu lasāmu gabalu, bet kā saprastu, izjustu, pār-

dzīvotu dzeju. Gētes biogrāfiju šās skolas skolnieki,
kā es vēlāk pārliecinājos, ari labi zināja. Prata ari

pareizi izskaidrot dažādas valodas parādības un īpat-
nības Gētes valodā, un faktisko zināšanu un estēti-

skās formas izjūtas tiem nebija mazāk, kā skolnie-

cēm augšām minētā seminārā. Bet kā pirmējām

trūka, tas bija paša dzejas gara izjūta, kāmēr otrā

skolā skolotājs-mākslinieks bij pratis šo īsto dzejas

garu saviem skolniekiem darīt dzīvi sajūtamu.
To pašu piedzīvoju, kad man gadījās noklau-

sīties kādas tautskolas literatūras vēstures stundā,
kuru ari pasniedza skolotāj s-mākslinieks. Par zinā-

mo laikmetu (par reformācijas laikiem) viņš jau bija
klasē runājis dažas stundas. Pašlaik viņš visu vēl

gribēja ilustrēt uz laika dokumentu, uz tiešu vēstu-

risku avotu pamata.

Viņš ienesa klasē un izdalīja skolniekiem grā-

matiņas ar 16. gadusimteņa lielā mākslinieka Hol-

beina zīmējumiem, maziņas, lētas, bet ar teicamām

reprodukcijām. Lai dzīvāki raksturotu dažādas tā

laika sabiedriskās dzīves parādības, notikumus, cilvēku

tipus, dažādo ļaužu šķiru savstarpējās attiecības un

tā laika ierašas, skolotājs zēniem lika pamatīgi apska-
tīt šos Holbeina zīmējumus un tanīs iedziļināties.
Viņi nu redzēja savā priekšā dzīvus cilvēkus un skatus

no bruņinieku, mūku, zemnieku un visas tautas dzīves.

Viņu priekšā atvērās tā laika dzīve spilgtās, ģeniāli

uzmestās, ainās. Skolnieki tiešām ko izjuta no tā

laika garīgās atmosfēras.

Kāmēr skolnieki apskatīja un ari klusītiņām savā

starpā pārrunāja zīmējumus, skolotājs tos netraucēja
nekādiem nenozīmīgiem un liekiem paskaidrojumiem.

Viņš pats vispār runāja ļoti maz, bet vairāk ļāva ru-

nāt skolniekiem. Viņš tos vadīja, deva mājienus,
lika tiem jautāt un tad, pēc iespējas, pašiem meklēt

atbildes. Skolnieki viņa vadībā, par vienu otru mo-
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tivu pat plašāki izrunājās savā starpā, nenoklīstot ne-

maz no galvenā temata, savas domas diezgan korekti

un skaidri izsakot un motivējot, no kā varēja no-

skārst, ka viņi pie tāda darba jau pieraduši.
Ja es šinī stundā būtu atzīmējis skolnieku iztei-

cienus, būtu sakārtojis visu, ko tie, īstā vietā un

sakarā runāja, tad būtu iznākusi gandrīz kā vesela

neliela lekcija. Kad skolotājs stundas beigās īsi un

zīmīgi saņēma kopā visu sacīto, tad visa klase, kā

viens cilvēks, viņam skatījās acīs un piekrita, saprata,

sajuta, ka tas tiešām tā ir. Tādā kārtā skolotāja vār-

di bija tikai itin kā bērnu pašu domu apstiprinājums.

Tagad tiem tiešām viss bija pilnīgi skaidrs un sa-

protams. Un tas, ko tie šādā stundā, tādā aktivā

un intensīvā darbā, ieguva, paliks viņu atmiņā uz vi-

siem laikiem; paliks ne vis kā bāla šēma, kā nedzīvu

vārdu virkne, bet kā dzīvi, jūtu apdvesti tēli un ainas.

Bet kad eksamenī būs runa par reformācijas laik-

metu, vai ari par pašu Holbeinu, tad skolniekiem ne-

būs vis jārakņājas atmiņā, „sak', kurā grāmatas la-

pas pusē gan par šito stāv rakstīts," bet viņi gluži
brīvi un vienkārši par to runās, kā par labi pazīsta-
mu priekšmetu. Kad pēc tāda darba skolotājs vēlāk

pats noturēja veselu garu lekciju par pārrunāto laik-

metu, tad tā, saistoties ar tiešām bērnu zināšanām un

dzīviem priekšstatiem, darīja lielu iespaidu un tika

uzņemta ar pilnīgu sapratni. Viss dzirdētais tiešām

pārgāja klausītājiem miesās un asinīs.

Tā man ļoti intresanti bija salīdzināt skolotāju
formalistu un daždažādas stundas ar

īstu pedagogu stundām. No vienas puses redzēju, kā

skolnieki tīri pasivi uzņēma visu, ko tiem jau gatavu
sniedza skolotāji, lai to tad mājās izmācītos un nā-

kamā stundā atreferētu, un ka citādi tie nekad nestrā-

dāja. No otras puses redzēju, kā skolnieki paši

meklēja, kā veikli strādāja ar vārdnīcām un tabelēm,
kā sarunās prata skaidri formulēt problēmas un vienu

otru no tām gluži patstāvīgi atrisināt, pie kam skolo-

tāji tikai tad sniedza ko jaunu un gatavu, kad bērniem

pašiem tas par grūtu bija atrast, bet bez kā tie ne-
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varēja iztik tālākā darbā, šā pēdējā, protams, ari

bija ļoti daudz, un skolniekiem bija ari jāpiesavinā-

jas liels daudzums faktisku zināšanu vai nu pēc grā-

matām, vai pēc skolotāja nostāstiem. Bet būt pēc

iespējas aktiviem, visu, ko uzņem, uzņemt ar pilnīgu

sapratni, bet netikai pasivi-mechaniski, tas ir, pie
kā jaunie pedagogi grib pieradināt skolniekus.

Lai ņemam vēl šādu piemēru:
Vecā tipa dziedāšanas skolotājs māca bērniem

kādu dziesmas meldiņu tik ilgi mechaniski atkārto-

dams, kāmēr bērni to var nodziedāt diezgan „gludi".
Tad mērķi uzskata par sasniegtu. Jaunie dziedāšanas

pasniedzēji dara citādi.

Dziedāšanas stundas, kurās jāiemāca kāda dzie-

sma, pēc jaunām metodēm redzēju vadītas tā:

Vispirms skolotājs lasa dziesmas tekstu un lasa

tā, lai būtu saprotams īstais dzejas saturs. Vienu

otru vietu pārrunā, izceļ sevišķi dzejisko un skaisto,
liek bērniem pašiem to atrast. Tad skolotājs dziesmu

spēlē uz klavierēm, fisharmonija vai vijolēm, un spēlē
tā, lai klausītāji iedzīvotos meldiņas garā, lai sajustu,
cik muziķa piemērota tekstam. Daudz vietas spēlē
vairāk reizes no vietas un bērniem liek priekšā da-

žādus jautājumus: kādēļ šo vietu dzied unisono? kā-

dēļ neiesāk visas balsis uz reizes, bet tikai viena? kā-

dēļ šinī vietā temps ātrāks kļūst? kas būtu, ja šo vietu

dziedātu tik pat lēni, kā to, vai citu? vai ir skaisti

šie akordi? kurš no šiem akordiem priecīgāka, kurs

skumjāka rakstura? kurā vairāk spara, līgsmes, kuri

drausmīgāki, uztraucošāki?

Kad bērniem tā pamazām viss kļuvis skaidrs un

saprotams, kad tie iekšķīgi tiešām izjūt to, ko izteic

dziesmas vārdi un ko tās muziķa, kad sajūt satura un

formas dziļo vienību, tad tie dziesmu pavisam citādi

dzied, nekā kad tā viņiem tīri mechaniski iemācīta.

Dzied aizrautībā, no visas sirds, nogrimst mūzikā.

Dažās skolās dziedāšanas stundās es pārdzīvoju tādu

īstu mākslas baudu, kā labā koncertā. Vispārējo ie-

spaidu netraucēja pat tas apstāklis, ka Ziemeļvācijas
bērniem ļoti skarbas balsis.
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Friedrichsa septiņklasīgā tautskolā, Hamburgā,

dziedāja ne tikai tautas dziesmas, bet ari šuberta,

šumaņa, Mocarta, Bēthovena un Leves kompozicijas.

Dziedāja tās vienbalsīgi, klavieru pavadījumā. Un

arvienu dziedāja muzikāli. Varēja redzēt, ka skolo-

tājs pats labs muziķis. Attīstot ne tik vien pašu dzie*

dāšanas techniku, bet arvienu ari muzikālo izjūtu,

skolotājs savus skolniekus tiešām ieveda pašā dzīvā

mūzikā. Viņa darbs, katras stundas darbs, kalpoja
īstai muzikālai izglītībai. Skolnieki ne tik vien iemā-

cījās pareizi nodziedāt zināmas, skolas programā pa-

redzētas dziesmas, bet mācījās saprast pašu mūzikas

dzīvo valodu.

Šo sapratni vēl padziļināja mūzikas teorētiskie

paskaidrojumi, kādus skolotājs sniedza pēc vajadzī-

bas, katrā stundā, vēlāk tam pat ziedodams atsevišķas

teorijas stundas. Visnopietnāko vērību šeit redzēju

piegrieztu ari balss izkopšanai, pareizai elpošanai,
visam tīri techniskajam. Viss kopā tad ari deva tie-

šām spīdošus panākumus.
Teikšu tagad dažus vārdus ari par zīmēšanas pa-

sniegšanas paņēmieniem, kādus redzēju lietotus labā-

kajās Hamburgas, Berlines un citu Vācijas pilsētu

skolās.*)
Ari zīmēšanas pasniegšanā jaunā virziena sko-

lotāji lūko neizlaist iz acīm tālākos, vispārīgās au-

dzināšanas un izglītības nolūkus.

Vispirms cenšas skolniekos attīstīt un izkopt no-

vērošanas spējas un pieradināt tos patiesi un pareizi
izteikt gūtos iespaidus. Zemākās klasēs skolnieki zī-

mē no atmiņas. Skolotājs min kādu visiem bērniem

* Šis raksts ir sarakstīts priekš daudz gadiem, t. i. tanī lai-

ka, kad pie mums tikai vēl reti kāds skolotājs pasniedza zī-

mēšanu pēc jaunām metodēm. Pēdējos gados pie mums daudz

kas gājis uz labo pusi, tā kā šis un tas, par ko šeit stāstu, pro-

tams nevar vairs pretendēt uz kaut ko absolūti jaunu un ne-

dzirdētu, bet tā kā tas raksturo ievērojamu posmu zīmēšanas

metodikas attīstībā, tad to atstāju bez lielām pārmaiņām. Da-

žu papildinājumu lasītājs atradīs tālāk, rakstā par mākslinie-

ciskās izglītības pamatprincipiem v. c.
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labi pazīstamu un ļoti vienkāršu priekšmetu vai tādu

rāda un ilgi un pamatīgi liek apskatīt, pēc kam to

noliek nost un tad liek to uzzīmēt. Bērni to zīmē

uz lielām papīra loksnēm ar ogli vai ar krītu. Tad

skolotājs salasa visus zīmējumus. Tos tad visi kopēji

apskata un pārrunā. Paši skolnieki aizrāda uz dažā-

dām kļūdām un apspriedes beigās paši noteic, kā va-

jadzētu zīmēt, lai zināmais priekšmets ar visām zī-

mīgām īpašībām tiešām pareizi būtu attēlots. Pats

skolotājs runā maz. Viņš tikai ierosina jautājumus,
vada sarunas, dod mājienus, bet, pēc iespējas, skolnie-

kiem pašiem visu liek izšķirt.
Nu kāds no skolniekiem to pašu priekšmetu zī-

mē uz klases tāfeles, pie kam visas klases uzmanība

tiek vērsta uz ikvienu raksturīgu liniju un vilcienu.

Klase visa piedalās darbā. Visu nepieciešamāko un

raksturīgāko sevišķi uzsver un liek zīmētājam spilgti

izcelt, kurpretim nenozīmīgiem sīkumiem nepiegriež
vērības.

Kad skolotājs pārliecinājies, ka skolniekiem viss

nu jau diezgan skaidrs, viņš zīmējumu no tāfeles liek

nodzēst un nu par jaunu skolniekiem liek zīmēt šo

pašu priekšmetu uz papīra. Nu tie jau strādā daudz

apzinīgāk un, pēc pamatīgām pārrunām, ar daudz

lielāku lietpratību.
Var iedomāties, ka ja šādā veidā ilgi nodarbojas,

arvienu visu klasē kopēji pārrunājot, katru kļūdu vai

neakurātību stingri kritizējot, lieliski attīstās novē-

rošanas spējas, veiksme uztvert katrā lietā un priekš-
metā spilgti īpatnējo, raksturīgo un reizē pareizi un

godīgi vienkārši zīmējumā izteikt savus iespaidus.
Visās skolās, kurās apmeklēju zīmēšanas stundas,

novēroju, ar kādu lielu interesi skolnieki strādāja.
Daži skolu vadītāji man teica, ka tad, kad pasniedza
zīmēšanu pēc vecām metodēm, skolnieki šās stundas

turējuši par pašām garlaicīgām un tanīs bieži uzve-

dušies sliktāki, nekā citās. Tagad tas esot pavisam
otrādi: zīmēšanas stundas skolniekiem esot sevišķi
mīļas un tanīs valdot priekšzīmīga kārtība, tāpēc ka

visi no darba aizraujoties un par to vien domājot.
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A, Daugc Māksla un audzināšana. 4

Zīmēšanu pēc atmiņas turpina ilgāku laiku. Te-

mati ļoti dažādi: zīmē vienkāršus rīkus, atslēgu, nazi,

dunci, šķēres, podu, pudeli. Bet zīmē ari kaķīti,

suni, māju, kokus, un proti visu to tikai tīri no at-

miņas. Zīmē ari cilvēkus, krusttēvus un krustmātes,

bērnus, zīmē ari pat dabas skatus, saulrietu, mēnesi,

upi, jūru, kalnus, mežu. Daudzreiz skolotājs stāsta

kādu stāstiņu vai pasaku un to tad liek ilustrēt, vai

nu visu, vai tikai kādu zināmu skatu. Agri jau māca

apieties ar krāsu zīmuļiem, kas bērniem darbu padara

sevišķi patīkamu. Stāstus vai pasakas ilustrējot,
daudzreiz rodas ļoti interesanti un raksturīgi zīmē-

jumi, par kuriem tad, tos vēlāk kopēji apskatot, var

vest dzīvas sarunas. Citreiz šādās sarunās ievijas

ļoti asprātīgas bērnu piezīmes, kas rāda, ka rosīgi
strādā viņu fantāzija. Katru no pasakas personām
un katru notikumu un situāciju lūko pārrunāt, spilgti

raksturot, un tā visu priekšā atveras dzīva aina. šā-

dās stundās daudzreiz norisinājās tāda dzīva darbība,
visi mēdz būt tā ieinteresēti un aizrauti, ka nemana,
cik ātri aiztek laiks.*)

Pēc zīmēšanas no atmiņas pāriet uz zīmēšanu pēc

priekšmetiem, kurus uzstāda klases priekšā un kas

jāattēlo pēc iespējas akurāti, no sākuma, protams,
tikai galvenos, raksturīgos konturos.

Pēc gataviem paraugiem zīmēt, kopēt, nekad ne-

ļauj, izejot no pareizā ieskata, ka mechaniska kopē-
šana kavē attīstīties pareizam acumēram par īste-

*) Šāda stāstu un pasaku ~ilustrēšana" protams var ari

būt pilnīgi neražīga. Kā svešās, tā ari bieži mūsu pašu skolās

esmu novērojis, kā pie tam dažu reizi pavisam nelietīgi tiek

izšķiests laiks un darba spēks. Tas notiek tad, ja darbu vada

mākslinieciski neapdāvinātsskolotājs,kam pašam trūkst dzejiskas

fantāzijas un izjūtas par pašas zīmēšanas mākslas vērtībām,

un kas neprot izšķirt, vai un cik tālu kurā katrā gadījumā šāda

ilustrēšana pašus galvenos pārrunātos motivus tiešām palīdz
noskaidrot. Loti bieži šāda ilustrēšana, tāpat kā ilustrējoša

modulēšana no māla vai plastelīna ne tik vien kā nepalīdz no-

skaidrot un padarīt dzīvāku to, par ko bija runa, bet uzmanību

un interesi novērš pavisam uz kaut ko citu, un daudzreiz ir vel-

tīga laika nosišana.
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nību, un tikai vēlākos gados kopēšanu atkal piekopj

tīrās techniskās veiksmes iegūšanai. Pirmā laikā ari

pēc ģipša paraugiem neliek zīmēt, tāpēc ka skolniekos

grib attīstīt izjūtu un gaumi par to, kas īsts un da-

biski skaists.

Pirmā laikā zīmē ar mīkstiem melniem vai krāsu

zīmuļiem uz balta, bet visbiežāki uz krāsaina papīra.

Tad māca lietot sareni un ūdens krāsas. Sāk vin-

grināties pareizu toņu uztveršanā un vieglā un veiklā

darbā ar sareni. Mācības nolūks ari te paliek viens

un tas pats: pieradināt skolniekus smalki novērot, no-

teikti un pārliecinoši gūtos iespaidus attēlot un pa-

turēt tos atmiņā.

Tad māca pareizi uztvert perspektivi, apgaismo-

jumu parādības un krāsu kombinācijas. Ar zīmuli

vai sareni nu sāk attēlot dzīvas puķes, augļus, dažā-

dus traukus, rīkus, izbāztus putnus un citus dzīvnie-

kus, dažureiz ari jau vienkāršus dabas skatus, pēc tam

ari jau cilvēkus. Labākie skolnieki zīmēšanas stun-

dās aiziet no skolas un zīmē vai nu kādu namu, torni,
koku grupu vai citu ko tam līdzīgu skolas apkārtnē.

Skolotāji apgalvo, ka šādu brīvību skolnieki nekad

nelietīgi neizmantojot, bet pavisam otrādi: sajūtot
savas lomas svarīgumu un atbildību un tādās ekskur-

sijās arvienu strādājot sevišķi cītīgi.

Ja skolnieka zīmējums kļūdains, tad skolotājs
tā neizlabo, bet vērš skolnieka uzmanību uz zīmētā

priekšmeta raksturīgām īpašībām, pamudina skol-

nieku vēl rūpīgāki visu novērot, noteiktāk, pareizāk
uztvert un attēlot. Uz kāda papīra gabaliņa vai uz

skolnieka zīmējuma malas viņš galvenos vilcienos uz-

met zīmējuma neizdevušās daļas, bet pie paša skol-

nieka darba nepiedur ne pirksta.

Tā skolnieki iemācās novērot un strādāt apzinīgi
un patstāvīgi un ieron pie stingras paškritikas. Sko-

lotājs pirmā kārtā cenšas sasniegt to, lai skolnieki pa-
reizi uzvērtu perspektivi, krāsas un apgaismojumu,
lai tie zināmu priekšmetu galvenos vilcienos parei-
zi konstruētu, bet pirmā laikā neprasa, lai zī-
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mējums visos sīkumos būtu akurāti un nevainojami

līdz galam izvests.

„Mēs te nesagatavojam litografus," tā manā

klātbūtnē kāds skolotājs sacīja vienam no saviem

skolniekiem, kurš tam bija pasniedzis vāzes notēlu,

uz kura visrūpīgākā kārtā un apbrīnojami akurāti

bija attēloti vāzes izgreznojuma raksti, bet uz kura

perspektive, krāsu toņi un apgaismojums bija gluži

nepareizi. Salīdzināšanai skolotājs paņēma kādu cita

skolnieka darbu, uz kura ornamenti bija uzmesti tikai

galvenos raksturīgos vilcienos, bet uz kura visa kon-

strukcija, perspektive, krāsas un apgaismojums bija

ļoti pareizi un, rādīdams to pirmajam skolniekam,

piebilda: „Redzi, tā ir glezna. Tūliņ var manīt, ka

to darinājis mākslinieks, bet ne mechaniķis."*)

Lielākas dažādības dēļ, bet ari lai visu, par ko

klasē runā un pie kā strādā, darītu labāki saprotamu,
bet ari lai skolniekus iepazīstinātu ar labākajiem māk-

slas darbiem, skolotājs šad un tad kopēji ar bērniem

apskata ievērojamu mākslinieku darbus, pēc iespējas
labās reprodukcijās. Ir diezgan lēti, speciāli skolām

pagatavoti Dūrera, Holbeina, Ludviga Richtera,
Švinda v. c. izmeklētu gleznu un zīmējumu izdevumi

— albumi, kurus stundās sadala skolnieku starpā.

Bez tam skolniekus bieži ved uz pilsētas mākslas mu-

zejiem. Pie tam skolotāji gleznās un zīmējumus ne-

vis paši sīki bet pašiem skolniekiem liek

atrast, uzvērt to, kas tanīs raksturīgs un skaists, ra-

da skolnieku savstarpējo domu izmaiņu, vērš viņu uz-

manību uz vienu otru raksturīgu vilcienu, skaistu lī -

niju un krāsu kombināciju, dod mājienus, uzstādot

*)_ Ar to protams nav sacits, itin kā „litogrāfiskā" zīmē-

šana būtu bez vērtības. Tai ir sava īpaša un loti liela nozīme.

Minētais skolotājs ar savu aizrādījumu tikai gribēja uzsvērt to,
ka vioa tiešais uzdevums zināmā gadījumā bija — nevis
litografiska akurātība, bet vispār dzīvais visu veselo priekš-
metu aptverošais mākslinieka skats. Šinī gadījumā vina gal-
venais mērķis bija — iemācīt tādā lielā vērienā uztvert nevis

lietas sīkumus, bet tās galvenās, raksturīgākās līnijas, formas
un krasas. Tā tad tīri mākslinieciska problēma.
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dažādus jautājumus, bet izvairās skolniekiem uz-

tiept savus pašu ieskatus un gaumi.
Pazīstamais mākslas pedagogs, nelaiķis L i c h t-

v ar k s, bijušais Hamburgas mākslas galerijas direk-

tors, bija sevišķi populārs ar savām „bilžu skatīša-

nas" stundām. Par saviem mēģinājumiem viņš uz-

rakstījis ļoti interesantu grāmatu.*)
Lai skolnieku acis pierastu pie labas mākslas, tad

pie klases sienām tiek izkārtas teicamas labāko māk-

slinieku, sevišķi moderno gleznotāju gleznas un zī-

mējumi. Dažus gadus atpakaļ Vācijā, sekojot angļu
un franču paraugam, daži ievērojami mākslinieki sā-

ka gleznot bildes speciāli tikai skolām. Ir jau ļoti
daudz labu, lielu gleznu, autolitografiju krāsās, kuras

speciāli šim nolūkam gleznojuši jaunlaiku ievērojami
mākslinieki. Viņi paši zīmē uz akmens, noteic krāsas,
kontrolē iespiešanu, un tā iespiestām gleznām galu
galā ir gandrīz it kā tīra oriģināla nozīme un vēr-

tība. Pārdod tās par pasakaini lētu naudu, tā kā

katra skola tās sev var iegādāt.
Visās Hamburgas skolās klašu sienas izgreznotas

šādām gleznām. Dažās es redzēju saliekamus rāmjus,
kuros pārmaiņas dēļ ieliek arvienu jaunas bildes. Pēc

zināma laika skolniekus, ienākušus klasē, tā sagaida

patīkams pārsteigums un jauns māksliniecisks ierosi-

nājums.

Berlinē, „Augustas skolā" šinī ziņā visvairāk darīts.

Aulā visas sienas un griesti mākslinieciski un bagāti
dekorativi izgleznoti, pa koridoru sienām izkārtas Mi-

kel-Andželo, Rafaela, Holbeina v. c. gleznu labas re-

produkcijas. Katras atsevišķas klases sienas izgrez-
notas savā īpatnējā un stingri izturētā stilā. Katrai

klasei savs īpašs raksturs. Zemākās klasēs — puķes
un augļi, humoristiski skati iz bērnu vai mājas ku-

stoņu dzīves, kā ari iz vispazīstamākām un bērniem

vismīļākām pasakām. Viss spilgtās un jautrās krāsās

un arvienu pilnīgā saskaņā ar visu klases iekārtu.

*) L i c h t w ar k, Obungen m der Betrachtung von Kunst-

\verken. Hamb. 1904.
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Vidus un vecākās klasēs redzami dabas skati, ainas iz

vēstures vai ari no tautas darba dzīves. Vecākās kla-

sēs bez tam vēl ari labas klasiķu darbu reproduk-

cijas. Nav nevienas bildes, kurai trūktu mākslinie-

ciska daiļuma, nevienas, kas maitātu vispārīgo no-

skaņu un vienību..

Pēdējā laikā vairāki jaunlaiku mākslinieki stāju-
šies ari pie grāmatu ilustrēšanas jaunatnei. Ir jau
iznācis liels pulks grāmatu ar daiļām īstu mākslinieku

ilustrācijām. Pat vienkāršus zīmējumus bērniem

izkrāsošanai pagatavo tādi ievērojami mākslinieki,
kā Hansis Thoma v. c.

No visa sacītā redzams, cik daudz Vācijā dara

jaunatnes mākslinieciskas audzināšanas labā. Tas

protams nenozīmē, itin kā skolniekus gribētu izau-

dzināt un izskolot par māksliniekiem vai smalkiem

estētiem, bet lai viņos attīstītu novērošanas spējas,
labu patstāvīgu gaumi un izjūtu par to, kas īsts un

patiesi skaists.. Vispār nevajag iedomāties, itin kā

tāda audzināšana veicinātu ārišķīgu baudas estētismu,
vai ka tā tiktu izaudzināti jūsmotāji un fantasti, kas

nicina tiešo dzīvi ar tās prozu, ar visiem tanī guldī-
tiem lieliem un sīkiem praktiskiem uzdevumiem, ar

vienu vārdu sakot, ka tā tiktu izaudzināti dzīvei ne-

derīgi cilvēki. Taisni otrādi: māksla dzīvei ved tu-

vāki klāt, liek to dziļāki saprast, modina interesi par

visām tās parādībām un attīsta smalku atsaucību uz

tām. Daudzējādā ziņā māksla tuvāka tiešai dzīvei,
nekā abstraktā zinātne, ciešāki saista ar to, liek to

spējāki izdzīvot un iemīļot. Un tāpēc audzināšana

caur mākslu, ja tā tiek vesta pareizā virzienā un

garā, nevis fantastus un neauglīgus sapņotājus izau-

dzina, bet cilvēkus, kas uz dzīves īstenību atsaucas

sevišķi smalkjūtīgi un ar īpaši dziļu sapratni.

īstas mākslinieciskas audzināšanas nolūkos vācu

skolās īpašu vērību piegriež lasāmu grāmatu izvē-

lei. Daudz vācu pilsētās nodibinājušās speciālas ko-

misijas, tā sauktās Jugendschriften-Ausschūsse, kas

atrodas ciešā savstarpējā sakarā. Viņu mērķis —
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no bagātās un plašās vācu, kā ari vispārīgās litera-

tūras izlasīt piemērīgu lasāmo vielu jaunatnei, popu-

larizēt šo izvēli publikā caur lekcijām, katalogiem,

sludinājumiem un lētu labu grāmatu izplatīšanu
tautā. Principi, no kuriēm šās komisijas iziet, ir šādi:

Vispirms tās uzstājas pret specifisko tā saukto

„bērnu un jaunatnes literatūru", cik tālu tai, vienīgi

pedagoģiskiem nolūkiem radītai, nav patiesas māksli-

nieciskas vērtības.

No vienas puses šās komisijas cīņu ved pret tā

saukto „moralisko" literatūru, kuru ražo cilvēki, kas

pavisam nav dzejnieki, kas dzīvi un cilvēkus patiesībā

nemaz nepazīstot, tos ari nevar pareizi attēlot; no

otras puses tās vēl jo sīvāki apkaro senzacionalo lubu

literatūru, kas spekulē uz jauno lasītāju vēl nenobrie-

dušo gaumi, kuru tā tad galīgi sabojā.
Jaunatnei nodomātiemliterariskiem ražojumiem

šās komisijas uzstāda prasību, ka tiem pirmā kārtā

jābūt īstiem mākslas darbiem, vai ari, citiem vār-

diem, tās prasa, lai jaunatne nelasītu neviena tāda

literariska ražojuma, kas nebūtu sarakstīts no īsta

dzejnieka. Lai jaunatne lasa mazāk, lai labāk lasa

pavisam maz, bet lai lasa ar rūpīgu izvēli, un lai lasa

tā, ka izlasītais tiešām taptu par dvēseles paliekošu

organisku piederumu.

Nostājoties uz tāda viedokļa, jaunie pedagogi cī-

tīgi un kopējiem spēkiem strādā pie tādu grāmatu
kolekciju sastādīšanas jaunatnei, kas pilnā mērā ap-
mierinātu visstingrākās mākslas prasības.

Ikvienu pašreiz uz dienas kārtības stāvošu grā-

matu lasa simtiem pedagogu un tūkstošiem bērnu, pie
kam smalki novēro un atzīmē, kādu iespaidu kura

uz ik vienu atstāj. Uz tādu plašu novērojumu pamata

ar laiku var uzcelt psicholoģiski un pedagoģiski pil-

nīgi pamatotu teoriju", kas tad var node-

rēt par izejas punktu un dot zināmus mājienus katram

pedagogam, kam jāpārzin bērnu un jaunatnes attiecī-

bas pret grāmatām.
Jau sastādīti bagāti katalogi un mazāki sarak-

sti par tādiem teicamiem un izmeklētiem rakstiem.
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Daudz skolu bibliotēkās Vācijā nevar vairs atrast ne-

vienas sliktas grāmatas.

Tā kā katram skolotājam vai ari skolas biblio-

tekāram nav iesipējams labi pazīt visu skolnieku gau-

mi un tieksmes, kā vispār viņu garīgās attīstības lī-

meni, tad katrā atsevišķā klasē tiek ierīkotas īpašas

mazas klases bibliotēkas no interesantām un zināmās

klases skolnieku speciālām vajadzībām labi piemēro-
tām grāmatām.

Tikai klases skolotājs, kas labi pazīst un pārzin
visus savus skolniekus, var pareizi vadīt viņu lasī-

šanu. Sevišķi krietnas un derīgas grāmatas klašu

bibliotēkās arvienu atrodamas vairāk, dažreiz pat tik

daudz eksemplāros, cik klasē skolnieku. Bieži tiek sa-

rīkota vienas vai otras intresantas grāmatas kopēja
lasīšana no visas klases uz reizi, pie kam zināmo grā-
matu lasa vai nu turpat skolā, vai ari mājās. Tāda

klases kopēja, kolektīva lasīšana ļoti interesanta un

vērtīga, tāpēc ka ierosina dzīvu savstarpēju domu iz-

maiņu un tā uz lasītājiem atstāj dziļāku un ilgsto-
šāku iespaidu. Ilgi mēģinājumi un novērojumi ir ap-

stiprinājuši šādas kopējas lasīšanas teicamos rezul-

tātus. Jaunas ievērojamas grāmatas kopēja lasīšana

klasē ir tikpat kā vesels notikums, svarīga vispārīga
lieta, kas aizrauj katru, ierosina dzīvību pat vis-

apātiskākajos skolniekos.

Daudz vēl ir teorētisku kā ari praktisku māk-

slas pedagoģijas jautājumu, kas vēl gaida galīgā at-

risinājuma, un vēl ilgi nāksies strādāt, mēģināt un

novērot. Viens no tādiem neatrisinātiem jautāju-
miem, pie kura pēdējā laikā sevišķi cītīgi strādā jau-
nie vācu pedagogi, ir rakstu darbu pareiza nostādī-

šana skolās, it īpaši kas zīmējas uz tā sauktajiem

„domu rakstiem."

Modernie pedagogi attiecībā uz tiem turās pie
šādiem principiem:

Kā katru darbu skolā, tā ari raksta darbu var

izpildīt tīri mechaniski, bez kā tanī izteiktos rakstī-

tāja paša domas, paša novērojumi un piedzīvojumi.
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šāda veida raksta darbiem, zināms, nevar būt tik lielas

audzināšanas nozīmes, kā tiem, kuros bērni runā par

to, ko paši tiešām redzējuši, dzirdējuši, pārdomājuši.
Tikai tādu darbu, kas izteic paša domas, patiesībā
tikai ari var saukt par „domu rakstu". Uzdot domu

rakstam tematus tādēļ vajag par tādām lietām, ku-

ras skolnieki pazīst un par kurām tiešām var izteikt

patstāvīgas domas. Piespiežot un pieradinot pastā-

vīgi atkārtot svešas domas, skolniekus sistemātiski

audzina par nepatstāvīgiem cilvēkiem.

Pašā skolas mācības sākumā, pašus pirmos

„domu rakstus" bērni raksta par pilnīgi brīviem te-

matiem, raksca par to, par ko gribas rakstīt, par ko

gribas citiem pastāstīt, Tad pamazām skolotājs šo

tematu izvēles brīvību arvienu noteiktāki ierobežo un

vēlāk uzstāda visiem obligatoriskus tematus.

Pirmā laikā uz skolnieku valodas kļūdām un ci-

tādām formas nepilnībām negriež sevišķi lielas vērī-

bas, tāpat kā uz skolnieku pirmo zīmējumu trūku-

miem. Lasot un pārrunājot domu rakstus, ar uzsla-

vu atzīmē katru spilgtu vilcienu, katru patstāvīgu no-

vērojumu ; pie nepareizā apstājas un uzmudina rakstī-

tāju pašu vēl padomāt un pameklēt pareizāku vārdu,

zīmīgāku izteicienu. Domu rakstus vai nu visus, vai

ari tikai dažus klasē lasa, kopēji pārrunā un apspriež

gluži tāpat kā bērnu zīmējumus. Ari bērni paši daž-

reiz savus darbus klasē nolasa un caur to ieron brīvi

uzstāties un savas domas izteikt.

Pakāpeniski arvienu lielāku vērību sāk piegriezt
tīri valodnieciskiem un stilistiskiem vingrinājumiem,
tīrai izteiksmes technikai.

Kad skolotājs pats uzdod noteiktu tematu, tad

arvienu izvairās no tam, lai tas nebūtu par grūtu, un

lai skolnieki nekādā ziņā nebūtu piespiesti vai nu sve-

šas domas vien izteikt, vai ari runāt vispārīgos, tuk-

šos teikumos. Nekad neliek skolniekiem rakstīt par

to, par ko tie nekādā ziņā nemaz vēl nevar pateikt
ko tiešām vērtīgu, ko paši būtu izdomājuši, izpētījuši,
pārbaudījuši, un tādēļ izvairās no līdzīgiem tematiem,
kā p. p. par romantisma nozīmi garīgās dzīves attī-
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stibā, vai par feodālisma celšanos vai sabrukšanu, par

lielu sabiedrisku kustību cēloņiem un nozīmi v. t. 1.

šādi temati, kādus nereti ari vēl tagad daži skolotāji
uzstāda saviem skolniekiem, ir cienīgi daktera diser-

tācijai, bet ne skolnieku „domu rakstiem". Par tik-

pat aplamu atzīst uzdot ari tādus tematus, par kuriem

nevar nekā cita teikt, kā tikai banālas mūžīgas patie-

sības, kā p. p, par gaisa vai ūdens derīgumu, vai par

slinkuma kaitīgumu, vai par veselības vērtību v. t. t.

Modernie pedagogi ari uzstājas pret literatūras

ražojumu „apstrādājumiem" skolnieku domu rakstos.

Tādi vienu laiku Vācijā bija ļoti iecienīti. Vācu dzej-
nieku darbus izrakņāja krustām šķērsām, meklējot
tematus domu rakstiem. No vienas pašas šillera

„Orleanas jaunavas", domu rakstu mācības grāmatās
minēti un ieteikti vairāk nekā simts dažādu tematu,
iesākot ar kaut kāda skata vai cēliena vienkāršu sa-

tura atstāstījumu, kādas drāmas personas raksturo-

jumu, kādas personas izteiktu domu filozofisku iztir-

zājumu un beidzot ar visas drāmas

Tā šillera nemirstīgo dzeju saplūca un saraustīja
gabalos un, galu galā, to tā nonāca tik

tālu, ka tanī cita nekā vairs neredzēja, kā tikai ma-

teriālu krājumu domu rakstu tematiem.

Visu pedantiski racionalizēja, par visu prātoja,

rezonēja, moralizēja, bet dzejas dzīvā gara dvesmas

nesajuta.
Modernie pedagogi tagad uzstājas pret katru

dzejas nelietīgu izmantošanu skolā kaut kādiem ne-

dzejiskiem nolūkiem: vai nu gramatikas iemācīša-

nai, vai vingrinājumiem ortogrāfijā, stilistiskiem mē-

ģinājumiem (pakaļdarināšanai), vai morāliskiem prā-

tojumiem, vai ari parastajiem dzejas „satura" atstā-

stījumiem „saviem vārdiem".

Dzeju „saviem vārdiem" atstāstīt taču nemaz ne-

var. Ja dzejā kaut ko pārtaisa, kaut drusku pārmai-
na tās formu, viņa jau vairs nav tas, kas bija. Tik-

līdz dzeju „atstāsta saviem vārdiem", tad tā vairs

nav dzeja, vai šim atstāstījumam pašam jābūt jaunai

dzejai. Bet tādu var radīt tikai dzejnieks. Kad
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skolniekiem rāda un izceļ tikai kāda dzejoļa fabulu,
vai no tā māca izlobīt un formulēt tikai kādu derīgu

pamācību, tad viņi dzejai kā tādai nemaz netiek klāt

un ar laiku zaudē spēju vispār dzeju saprast kā māk-

slas darbu. Bet pastāvīgi uzdodot domu rakstiem te-

matus par dzeju, sistemātiski pieradina dzeju uz-

tvert un iztirzāt tīri racionalistiski, itin kā ar no-

domu iemāca īstai dzejai aiziet garām.

Kādēļ tad vispārīgi domu rakstu temati jāņem
galvenām kārtām iz literatūras? Kādēļ skolnieki lai

nerakstītu par skolas dzīvi, par pašu piedzīvojumiem,

par dažādām viņu ikdienas dzīves parādībām? Kā-

dēļ lai neaprakstītu kādu mašinu, vai kādu darba pro-

cesu, vai pat dabas zinātnisku eksperimentu labora-

torijā? Kādēļ gan skolā ari vienīgi tikai mātes va-

lodas skolotāji liek rakstīt domu rakstus? Vai tik pat
labi citu priekšmetu pasniedzēji nevarētu likt aprak-
stīt kaut kādu, teiksim, intresantu matemātikas uz-

devuma atrisinājumu, kādu darbu fizikas kabinetā

vai kādu interesantu notikumu?

Visādā ziņā būtu vēlams, lai katra priekšmeta

skolotājs savus audzēkņus sistemātiski pieradinātu ne

tik vien mutes vārdiem, bet ari rakstiski dot skai-

dras un izsmeļošas atbildes uz noteiktiem jautāju-
miem. Tā ir dziļi pamatota prasība, un kad to skolās

ievēros, tad mēs stipri tuvosimies domu rakstu prob-
lēmas galīgai izšķiršanai.

Vēl dažus vārdus par kāda priekšmeta pasnieg-
šanu, uz kuru itin kā mākslas pedagoģijas principi
tieši nebūtu attiecināmi, bet kas tomēr nav palicis

ārpus to iespaida, proti par jaunām valodām skolā.

Kā zināms, jauno valodu pasniegšanā tagad
daudzkārt sāk lietot jaunās metodes,
kas uzstājas pret gramatikas un tulkošanas principa
pārmērīgu uzsvēršanu. Svešas valodas mācību tagad
klasē mēdz iesākt no pašas pirmās stundas svešā va-

lodā sarunājoties. Vielu sarunām ņem no klases un

skolas dzīves un no visvienkāršākām darbībām, pie
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kam šīs darbības liek ari izdarīt un darot — runāt.

Pie tam daudz lieto bildes, kā ari daždažādus priekš-

metus, par kuriem ved sarunas. Vairāk nedēļas, pat
mēnešus viss darbs norisinājās vienās sarunās, pie
kam sevišķi uzsver labu un tīru izrunu, kādēļ svešā

valodā dzied ari dziesmiņas. Kad iesāk rakstīt un la-

sīt svešā valodā, tad pirmā laikā arvienu tikai raksta

un lasa to, par ko jau runāts. Visiem rakstāmiem un

lasāmiem vārdiem jau jābūt iemācītiem sarunā.

Kad klasē strādā īsts pedagogs un reizē izglī-
tots valodnieks, tad viņš šādai sarunas metodei nekad

neļauj kļūt par vienkāršu dresūru, kādu bieži vien

praktizē pedagoģiski un filoloģiski neizglītoti priekš-
meta pasniedzēji. Pie tiem šāda „praktiska" metode

bieži nav nekas cits, kā mechaniska dažādu vārdu

un teikumu iekalšana, caur ilgu atkārtošanu, un viņu
stundas bieži tiešām ir tikai stundas,
kurās skolnieki šo to gan piesavinājās, dažreiz pat
diezgan lielu veiklību iegūst, bet pavisam netiek sa-

gatavoti turpmākai sistemātiskai un zinātniskai va-

lodas mācībai.

Es Hamburgas, kā ari citās skolās redzēju un pat
apbrīnoju veiklus valodas meistarus, kas ļoti īsā lai-

kā iemācīja diezgan tekoši, zināms gluži īsos teiku-

mos, sarunāties par vienkāršām lietām. It īpaši pir-
mā mācības gadā, kāmēr darbs vēl jauns un intere-

sants, kāmēr skolniekiem pati runāšana vēl sevišķu

prieku dara un tie cita nekā ari negrib, tādā ceļā var

sasniegt samērā daudz, un pirmā laikā tadari redzami

diezgan lieli panākumi. Bet vienmuļīgie, pastāvīgi at-

kārtojamie vingrinājumi sarunābērniemdrīz apnīkst.
Tie nu jau gribētu svešā valodā kaut ko interesantu

palasīt. Bet tad allaž izrādās, ka tiem par maz zinā-

šanu. Tie pat ar ļoti vieglu tekstu netiek galā. Uz

katra soļa atduras uz grūtām, neizprotamām formām.

Un tad, ja skolotāji neatmet vienmu.īgo praktisko me-

todi, interese par priekšmetu atslābst, un turpmākos
gados klases darba rezultāti mēdz būt ļoti mazi.

Tāpēc modernie pedagogi jau agri, blakus saru-

nām, sāk piegriezt vērību ari grāmatai, labai, sāku-
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mā vieglai, bet interesantai lasāmai vielai. Un nu

grāmata sāk stāvēt darba centrā. Pēc iespējas ari

tagad gan runājot tikai pasniedzamā svešā valodā,

turpinot sistemātiskus vingrinājumus sarunā, nu to-

mēr galveno vērību piegriež tekstam, pie kura turo-

ties iztirzā visas valodas parādības, gramatiskās for-

mas, un sevišķi tās valodas īpatnības, caur kādām

tā atšķiras no mātes valodas. Ari tulkojumus neiz-

slēdz, pret kuriem, tīri praktiskajām metodēm val-

dot, vienu laiku svešo valodu skolotāji izturējās pil-

nīgi noliedzoši.

No pārmērīgā prakticisma sāk arvienu vairāk

pāriet uz filoloģiski un pedagoģiski pamatotu vie-

dokli, un no otras puses arvienu vairāk sāk uzsvērt

ari estētisko momentu.

Tiklīdz p. p. stājas klāt pie sakarīgu literarisku

gabalu lasīšanas, pēc iespējas lūko izvairīties no visa

dzejiski mazvērtīgā. Sākumā, protams, valodas vie-

glums un metodisks vielas sadalījums būs izšķiro-
šais moments, un tanī laikā tad ari vēl sevišķi lielu

svaru uz lasāmā gabala literarisko vērtību nevarēs

likt. Bet tas jādara tik drīz, cik vien iespējams.
Lielu svaru modernie svešo valodu pasniedzēji liek uz

to, lai lasāmā vielā pēc iespējas spilgti izpaustos sve-

šās tautas īpatnības. Jāiepazīstas ar tās pasakām,

dziesmām, parunām, mīklām. Sevišķi liels svars jā-
liek uz tautas pasaku lasīšanu, kam jāziedo ne viens

gads vien. No beletristikas lasa tikai literariski ab-

solūti vērtīgo, galvenām kārtām jaunlaiku rakstnieku

darbus, tāpēc ka tie sarakstīti modernā, vieglāki sa-

protamā valodā, nekā senāko laiku darbi. Ari tau-

tas pasakas lasa ne senā, bet modernizētā valodā, pro-

tams, tādā transkripcijā, kurā to īpatnējais kolorits

nav gājis zudumā.

Tā kā skolas smagais aparāts, sevišķi pārpildī-
tās klasēs, nemaz nedod iespējas iemācīt veikli runāt

svešā valodā, tad ari no tāda nesasniedzama mērķa
tagad novēršas un cenšas pēc sasniedzamā. Un tas

nu ir — pietiekoša teksta sapratne. Tā tad no otrā

mācības gada sākot, uzmanību un spēku galvenām
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kārtām koncentrē uz teksta lasīšanu un pamatīgu

iztirzāšanu.

Lasot literarisku darbu: stāstu, romānu, drāmu

vai dzejoli, lūko to iztirzāt kā mākslas darbu, kā

dzeju. Tas zināms tikai pēc tam iespējams, kad jau

pārvarētas visas valodas grūtības. Laiartām ātri tiktu

galā, skolniekus pieradina veikli apieties ar vārd-

nīcu. Tādēļ, sevišķi augstākās klasēs, lieto grāmatas
bez vokabulu saraksta. Iztirzājot kādu gabalu no tīri

lingvistiskā viedokļa, to dara pamatīgi un stingri zi-

nātniski, kādēļ ari ir nepieciešami, lai svešo valodu

pasniedzēji būtu filoloģiski pamatīgi skoloti. Labs

svešo valodu pasniedzējs var tikai tas būt, kas pirm-
kārt ir krietns filologs, kas otrkārt ari ir dzejiski

smalkjūtīgs un kas bez tam labi pazīst svešās tautas

dzīvi un tās kultūru, kurā tam jāieved savi au-

dzēkni.

Tā tad šā priekšmeta pasniedzējam vajadzīga tik

pat pamatīga izglītība, kā kura katra priekšmeta sko-

lotājam. Tīri praktiskais, rupji utilitārais viedoklis,

no kāda vienu laiku skatījās uz svešām valodām, at-

ļāva tās pasniegt ari filoloģiski un mākslinieciski pa-

visam neizglītotiem cilvēkiem, ja vien tie pasniedzamo
valodu paši labi pārvaldīja un ja prata skolniekiem

uz ātru roku dot zināmu veiklību tās praktiskā lie-

tošanā.

Mākslas pedagogi savā laikā enerģiski apkaroja
šādu kailu prakticismu un svešo valodu mācībā pir-
mie uzsvēra estētisko momentu kā līdzvērtīgu zināt-

niski-filoloģiskajam. Tas bija kas pavisam jauns un

ienesa jaunu dzīvību tā priekšmeta pasniegšanā, ku-

rā līdz tam laikam bija valdījis vai nu tikai sauss ra-

cionālisms un gramatisms, vai nupat raksturotais

rupjais utilitārisms. Par ideālāko šā priekšmeta pa-

sniedzēju tagad atzīst pedagogu, kas sevī apvieno fi-

lologa un smalkjūtīga dzejas pazinēja spējas.
Tā ari šinī priekšmetā, no mākslas pedagoģijas

pārstāvjiem ierosināta, sākās reformu kustība, kurai

bijuši ievērojami panākumi.



Mākslinieciskās izglītības pamat-

principi.
Savu pedagoģisko darba gaitu man bija lemts ie-

sākt krievu skolās. Pazīdams labi krievu bērnus un

jaunatni, es arvienu biju domājis par to, ka nevar būt

šai jaunatnei derīgākas un reizē ari tīkamākas garī-

gas barības, kā Puškina raksti. Gaišais dzīves priecī-

gais dzejnieka raksturs, plašais fantāzijas lidojums,
krāsu bagātība, viņa poēmu un stāstu fabulas spilg-
tums un daiļums, — tas viss taču ir taisni tāds, kas

saista, iejūsmina un aizrauj jaunatni. Viņa siltai

sirsnībai un vienkāršībai — tā man likās — vajaga
uzvarēt tās sirdis, kas pašas vēl jaunas, svaigas
un nesamaitātas

.

Tā es domāju ari toreiz, kad, iznācis no univer-

sitātes, kļuvu par ģimnāzijas skolotāju.

Bet kāds bija mans pārsteigums, kad es pašā
sākumā novēroju, ka vecāko klašu skolnieki ne tikai

kā necienīja Puškinu, bet izturējās pat naidīgi pret

viņu. Zināms, pie labas daļas skolnieku šī kritiskā

izturēšanās neizpaudās vis kā pašu dziļa pārliecība
un patstāvīga gaume, bet gan drīzāk kā zināma vir-

ziena kritikas un zināmu sabiedrisku slāņu iespaida
radīta iejūsma. Bet tomēr ari tie skolnieki, kas ne-

maz nebija lasījuši, teiksim, Pisareva, kas neatradās

zem tendenciozu vadoņu iespaida un kas no sabiedri-

skām kustībām un politikas tālu stāvēja, bez tam ari

tādi, kam bija diezgan skaidra izjūta par poētiskām

vērtībām, ari tie, gandrīz bez izņēmuma, runāja par
Puškinu vai nu ar ironiju, vai ari ar pilnīgu vienal-

dzību. Un te nu man, kas es ar Puškinu biju iepazi-
nies nevis mācības iestādē, bet pilnīgi patstāvīgi, iz-

likās, ka pie visa tā vainīgai jābūt skolai. Pēc ilgiem
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novērojumiem manas aizdomas apstiprinājās. Man

kļuva pilnīgi skaidrs, ka visu daiļumu, kas slēpjas
Puškina dzejolī, iznīcina pedantiskie, tīri racionali-

stiskie skolotāja izskaidrojumi un pašas dzejas sa-

pratnei gluži nevajadzīgie iztirzājumi ,ar kuriem tad

mēdza saistīties dzejas no skolnieku

puses: piespiestā mācīšanās no galvas, satura atstā-

stīšana „saviem vārdiem", vingrinājumi gramatikā

un ortogrāfijā un viss tas, kam ar dzeju kā tādu nav

nekā kopēja. Es sapratu, ka skolotājs, kas tikai

lingvists ir, bet nemaz pats nav „dvēselē dzejnieks"
nav spējīgs saviem skolniekiem atvērt acis par dze-

jas skaistumu, tiem attēlot un likt sajust un iemīļot
tanī slēpto daiļumu tīrā, neaptraipītā svaigumā.

Bija laiks, kad man šķita, ka ne tikai kā Puškina

dzejas klasē nedrīkst mācīt, bet ka no skolas progra-

mām jāizslēdz gluži viss tas, kas nepadodas racionali-

stiskai vai tīri mechaniskai iztirzāšanai. Man likās,
ka skolās vajaga mācīt tikai to, kam piemērojami
vienīgi amatnieciski un techniski paņēmieni, kur dar-

bā rosās tikai aukstais prāts, bet ka pavisam nav mā-

cāms tas, pie kā nepieciešama jūtu un mākslinieciskas

iedomas dzīva līdzdarbība. Es gluži labi sapratu,
kādēļ pat pret tāda priekšmeta pasniegšanu, kā Diev-

vārdu mācības, izteicās ne tikai kā noteikti reliģijas
noliedzēji, bet pat dziļi reliģiozi cilvēki, un pat vēl

daudzi no mācītājiem. Es sapratu to itin labi, atce-

rēdamies, kā man reiz kāds uzcītīgs un krietns, bez

tam ari reliģiozs puisēns, Dievvārdu mācības grāmatu
rādīdams, teica: „Ai, kā viss tas man jau apnicis!
Cik viss tas briesmīgi garlaicīgs!"

Taisni tā: dzīvais mirst, ziedošais vīst, daiļais
zaudē savu jaukumu, poētiskais pārvēršas prozā,
tiklīdz tam pieskaras klāt skolmeistera-pedanta

rupjā roka. Viss pārklājas skolas putekļiem, visam

uzspiežas garlaicīgās ikdienības zīmogs, viss zaudē

savu svaigo skaistumu.

Jo vairāk es novēroju, ar jo lielāku pesimismu sāku

raudzīties uz zināmu priekšmetu mācīšanu skolā.

Galu galā es nonācu pie tāda slēdziena: ja mums kaut
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kas ir dārgs un svēts, tad tas visiem spēkiem jāglābj

un jāsargā no skolas izmantošanas un izvarošanas.

Bet kādam nikni konzervativam vīram, kurš bij dziļi
sašutis par sociālistisko ideju izplatīšanos sabiedrībā,

es atbildēju tā : skolās kā obligatorisku

priekšmetu sociālisma teorijas mācību, ievediet pro-

gramās Marksu, Engelsu un Kautsku, bet katķisma
vietā uzstādiet Erfurtas programu. Pie tam lieciet

darboties parastajam skolas aparātam, lietojiet tos

pašus mācības pasniegšanas paņēmienus, tās pašas

metodes, kā līdz šim, uzdodiet tādus pašus rakstu dar-

bus, dodiet sliktus „numurus" par viena vai otra ko-

munistiskā manifesta punkta nezināšanu, atstājiet uz

otru gadu nepietiekošas Kautska rakstu zināšanas dēļ,
lieciet partijas programas paragrāfus mācīties no gal-

vas kā baušļus, un jūs redzēsiet, ka pēc gadiem inte-

liģencē nebūs vairs neviena sociālista."

Toreiz mana pārliecība par skolas nāvējošo ie-

spaidu nebij satriecama.

Bet taisni šai laikā pedagoģijā sākās jauns vir-

ziens: mākslas pedagoģiskā kustība, kura visā sko-

las dzīvē ienesa pavisam jaunu garu. No sākuma es

uz to lūkojos ar lielām bažām, jo toreiz biju vēl pār-

liecināts, ka mākslu vajaga sargāt no skolas, un ka

māksliniecisko izglītību pareizi piekopt var tikai vai

nu mājā, vai ari intīmos īstu mākslas draugu pulci-

ņos. Kad sāka runāt par to, ka skolā vajagot stipri
pavairot zīmēšanas, dziedāšanas, mūzikas un literatu-

ras stundas, lai attīstītu māksliniecisko gaumi, lai mo-

dinātu daiļradīšanas tieksmes un spējas, lai tā liktu

pamatu īstai mākslinieciskai kultūrai, tad viss tas

man likās bēdīgs pārpratums esam.

. Bet tad man gadījās noklausīties dažos krietnu

skolotāju-mākslinieku stundās. Viņu klasēs kūsāja
tāds dzīvības pilns un aizraujošs darbs, viss bija īsta

mākslinieciska garapildīts, visā tikdaudz izteicās gau-

mes un smalka takta, ka es biju pārsteigts.

Bija daudz ko pārdomāt.
Man gadījās redzēt vēl ari citus piemērus. Es

noklausījos stundās, kur pat to pašu Puškinu lasīja
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un pārrunāja tā, ka nevarēju neatzīt, ka lietu tā

nostādot, tiešām iespējams ir modināt Puškina dzejas

patiesu un dziļu sapratni un mīlu uz viņu. Sastapu

jaunekļus, studentus, kas ne tikai kā neatsaucās ni-

cinoši par skolu un literatūras pasniegšanu skolās, bet

kas līdz pat šim laikam patiesi mīlēja to autoru dar-

bus, kurus lasīja un iztirzāja skolā. Kāds no viņiem,
man par lielu brīnumu un pārsteigumu, sāka pat par

saviem niecīgajiem studenta grašiem iegādāties dār-

go akadēmisko Puškina rakstu izdevumu.

Ļoti daudz es vēl novēroju tam līdzīgu parādību.
Ar laiku, kaut ari ļoti lēnām, mani uzskati sāka mai-

nīties.

Šinī laikā man tika uzticēta literatūras pasnieg-
šana sieviešu pedagoģiskos kursos. Es ņēmu jau-
nāko liriku, lasīju Danti, Homēru, klasisko un jaun-
laiku drāmu.

No paša sākta gala es uz savu uzdevumu skatī-

jos tā: kā Homēra eposs, tā šillera balada, tā Heine?

liriskā dzeja vai Ibsena drāma, visi tie pirmām kār-

tām — mākslas darbi. Un tādēļ pirmais mans uzde-

vums — panākt to, lai tie ari vispirms kā mākslas

darbi tiktu uzņemti un saprasti. Es koncentrēju vi-

sus spēkus uz to, lai caur kopēju lasīšanu un pār-

runām mums atvērtos tā dvēseles dzīves pasaule, ku-

ru autors gribējis rādīt.

Es atcerējos kādu Ibsena izteicienu: „Pirms lai

uzrakstītu jel vienu vienīgu vārdiņu, tam cilvēkam,
kuru drāmā gribu tēlot, jābūt pilnīgi manā varā. Man

viņš jāredz caur un cauri, jāuztver katra vismazākā

viņa dvēseles kustība. Man jāredz un jāzin viss, kas

sakarā ar viņa dzīvi. Man viņš jāredz savā priekšā

gluži dzīvs, jāredz skaidri, līdz pēdējai pogai: kā

viņš iet, kā sēd, kā stāv, kādas viņa kustības, man

jādzird vina balss
..

."

Man likās, ka tā vajaga ari lasīt un iztirzāt māk-

slas ražojumus, lai tanīs tēlotie cilvēki un visa to dzī-

ve mūsu acu priekšā atvērtos, lai mēs redzētu savā

priekšā šo cilvēku sejas, dzirdētu viņu balsis, sa-

justu karsto dzīvības elpu. Novest klausītājus pie
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tā — tas pirmais un galvenais daiļliteratūras pa-

sniedzēja uzdevums. Tikai pēc tam, kad mākslas

darbs saprasts kā tāds, kad dzeja uztverta un pār-
dzīvota kā dzeja, var to apskatīt vai no vēsturiskā,

ētiskā, filosofiskā vai cita kāda viedokļa. Un to

drīkst un daudzkārt ari vajag darīt citos, nekā tīri

mākslinieciskās audzināšanas nolūkos. Bet ari visi

citi mērķi jo drošāki būs sasniedzami, ja pirmais
darbs pamatīgi būs darīts.

Literariskā ražojuma studēšana tādā veidā, par

kādu šeit runāju, protams, prasa ļoti daudz laika un

varen koncentrētas mākslinieskas domāšanas darbī-

bas. Klasē mēs vienu pašu drāmu vien lasījām 2un

3 nedēļas, bet citreiz vēl ari daudz ilgāk. Vispārējās
sarunās mums bija jānoskaidro viss tas, kas kaut kā-

dā sakarā ar zināmās dzejas darbā tēlotas personas

dzīvi un raksturu, kas varēja darīt saprotamu viņa

izturēšanos, vārdus un darbus. Ar drāmas personām

mēs centāmies iepazīties tik intimi, ka viņas mums li-

kās un kļuva kā tuvi, sen pazīstami cilvēki. ledomā

pārcēlāmies viņu bērnībā, viņu jaunības dienās, lūko-

jām iedomāties, kas dzīvē būtu varējis atstāt uz tiem

dziļāku iespaidu un kļūt par cēloni vienai vai otrai to

rakstura īpašībām. Es uzstādīju simtiem jautājumu,
un kopējiem spēkiem mēs meklējām atbildes, šie jau-

tājumi visi arvienu attiecās uz kautko spilgti konkrē-

tu. Tika izdomāti bezgala dažādi stāvokļi, kuros nostā-

dījām zināmas personas, un nu vajadzēja iedomāties,
ko šīs personas šādos apstākļos darīja, ko domāja, ko

juta, kā uz visu reaģēja. Ar prieku es apsveicu katru

spilgti uztvertu vilcienu, to vissīkāko, ja vien tas kaut

kā papildināja mūsu zīmējumu. Protams, vajadzēja
izvairīties no pārāk liela raibuma un mozaikas, lai

vispārējais un pats galvenais sīkumu masā nepa-

zustu, un lai lāstos sevī noslēgts, spilgts un spēcīgs
kopiespaids.

Tā tadstudēdami kādu literarisku darbu, mēs stu-

dējām līdz ar to ari pašu dzīvi, pētījām cilvēka dvē-

seles dzīves parādības.
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Pat pie tāda „ideju" rakstnieka darbu iztirzā-

šanas, kāds ir Ibsens, es nekad neiesāku ar tā sauk-

tās „galvenās idejas" meklēšanu, bet vienmēr ar tās

dzīves ainas atvēršanu un noskaidrošanu, kuru tēlo-

jis autors, pārliecībā, ka Ibsena „ideja," vai visas vi-

ņa „idejas" taisni tad vēl jo labāki kļūs saprotamas,

ja vispirms būsim sapratuši viņa tēlotos cilvēkus un

pārdzīvojuši viņu likteņus.
Šādi pārdzīvojumi ir vienīgais ceļš, pa kuru va-

ram tikt klāt dzejnieka „idejai". To ar tīro domu

vien izdomāt, teorizējot un prātojot, tas nav iespē-

jams. Tikai kad paši sevī atkārtojam to veidošanas

procesu, kāds norisinājās dzejnieka dvēselē, tikai dze-

jiskā fantāzijā pārdzīvojot dzejnieka tēloto cilvēku

dzīvi, mēs varam saprast, ko dzejnieks „domāja" par

dzīvi, kāda tam bija „ideja" par to.

Kad pēc šādiem spilgtiem pārdzīvojumiem mums

skaidra tapusi šī „ideja", tad mēs esam kļuvuši ba-

gātāki ar īstu dzīves gudrību, šādā ceļā iegūtās ide-

jas mums tad nav vis vairs tikai nedzīva zināšana,
bet ir dzīvs fakts. Tās nav tikai teorētiski izdomātas,
sagudrotas, bet ir organiski izaugušas spēju dvēseles

pārdzīvojumu procesos. Tikai tādām idejām ir dzi-

ļas saknes, tikai tādas kļūst par mūsu c s organisko

sastāvdaļu, sakūst ar visu mūsu būtību un top par

dzīves veidošanas spēku.
Pats par sevi saprotams, ka iztirzājot kādu daiļ-

literatūras ražojumu, mēs piegriezām lielu vērību for-

mai, izteiksmei, dzejnieka īpatnējai valodai. Mēs lū-

kojām nostāties uz viņa viedokļa, viņa acīm skatīties

uz visu, iedzīvoties visā viņa pasaules un dzīves izjūtā
un izpratnē. Sakarā ar to bija jāiztirzā ari daudzi

tīri formal-estetiski, kā ari ētiski un filosofiski jautā-
jumi, bet arvienu tikai tik tālu, cik tas bija nepiecie-

šams, lai saprastu zināmo konkrēto dzejas darbu, kā

tādu, lai — kā Ibsens saka — autoram varētu „līdzi

dzejot."

Es vienmēr esmu centies darbu vest šādā garā,

un man jāsaka, ka, cik man pašam atvērās dzejnieka
māksliniecisko domu dziļumi, tik tanīs dzīvoja ari
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visa mana auditorija. Un es domāju un jūtu, ka mēs

ne tikai kā neprofonējām mākslu, bet ka taisni viņas
gars valdīja starp mums.

Vēlākos gados man bija izdevība redzēt un bija
liels prieks par to, ka no mums studētie autori ne tikai

kā nebija aizmirsti, bet daudziem bija kļuvuši par mī-

ļiem un dārgiem pavadoņiem" viņu dzīves

gaitās.
Tā tad Izrādījās, ka zināmos apstākļos, pie zi-

nāmas sapratnes no skolotāja puses, māksliniecisks

darbs klasē iespējams.
Padevās man dažreiz zemākās klasēs ari dziedā-

šanas, zīmēšanas (izlasītā stāsta ilustrēšanas) un pa-

saku lasīšanas vai stāstīšanas stundas. Atceros ve-

selu virkni stundu, kuras manas skolnieces — kursi-

stes — deva sieviešu ģimnāzijā, kā, piemēram, dažas

lirikas, pasaku lasīšanas vai gleznu skatīšanas stun-

das, kuras es vārda vislabākā nozīmē varu saukt par

mākslinieciskām.

Ārzemju pedagoģiskos žurnālos un grāmatās es

tolaik daudz lasīju par jauno mākslas audzināšanas

nostādīšanu skolās, it īpaši vācu tautskolās. Es ap-

ņēmos doties uz Vāciju, lai to pats savām acīm re-

dzētu. Par saviem novērojumiem un iespaidiem, kā-

dus es mantoju šaī pirmajā braucienā, es jau stāstīju
lasītājiem savā rakstā „Māksla skolā". Tolaik daudz

kas bija vēl tikai dīglī, par daudz ko vēl valdīja diez-

gan lielas domu starpības, visam trūka vēl stingras
sistēmas; un tas krietnais un daiļais, ko man bija iz-

devība toreiz redzēt, vēl nebūt nebija vispārēja parā-
dība. Bet tomēr ari tad jau es redzēju diezgan daudz,
lai būtu skaidrībā par to: 1) ka mākslas priekšmetu

pasniegšanai jānorisinājas tīri mākslinieciskas izglītī-
bas labā; 2) ka tas iespējams vienīgi tad, ja pa-

sniedzējs ne tikai kā teicami pārzin un pārvalda savu

priekšmetu, bet kad viņš ari pats lielākā vai mazākā

mērā ir savā dvēselē"; 3) ka vispār

pieņemto normu robežās, kā priekšmetu metodu iz-

vēlē, tā visos pasniegšanas paņēmienos skolotājam jā-
dod pilnīga brīvība.
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Toreiz es redzēju daudz skolu, noklausījos daudz

stundās, kur šie minētie faktori nebija ievēroti, un

tad, protams manā priekšā atvērās ļoti bēdīga un no-

žēlojama aina.

Atceros, starp citu, kādu skolotāju, literatūras

„profesoru" kādā no labākām Berlines sieviešu ģim-

nāzijām, kurš man apgalvoja, ka esot caur un cauri

mākslas audzināšanas ideju piekritējs. Savās litera-

tūras stundās šis mācītais vīrs ar tādu pedantismu iz-

tirzāja pašus niecīgākos biogrāfiskus, filoloģiskus, et-

nogrāfiskus un vēsturiskus sīkumus, ka tiešām galva
reiba no visa šā ziniskuma, bet no dzejas visā stun-

dā nebija ne jausmas. Profesors ari brīžiem aizrāvās

līdz patosam, bet tas nebija dzejisks, bet gan patrio-
tisks patoss, kuram, ja tas īsts, protams ari var būt

sava liela vērtība, bet kuram nekā kopēja nav ar

dzeju. Vispār redzēju, ka profesoru katrā dzejā in-

teresēja vienīgi „ideja", vai nu morāliskā, reliģiozā
vai patriotiskā, un kad viņš šo „ideju" izceļot un slu-

dinot kļuva patētisks, aizrāvās un skaļi sāka deklamēt,
tad tas bija drīzāk morāles sprediķis, nekā dzeja.

Atceros vēl kādu jocīgu, drusciņ citāda rakstura

epizodi. Tas bija kādā lielā teicami nostādītā taut-

skolā Hamburgā. Literatūras un vācu valodas pa-

sniedzējs uzaicināja mani savā stundā, kurā, starp

citu, bija nodomāts lasīt un paskaidrot vairākus li-

riskus dzejoļus. Pirms stundas sākšanas skolotājs
man izklāstīja savus uzskatus un principus, kuriem

teorijā es piekritu.

„Ja es ar skolniekiem ņemu vienu vai otru dze-

joli, viņš sacīja, tad galvenais man ir — dzīvi

tēli, spilgtas ainas. Parasti pēc dzejoļa izlasīšanas,
es klasei ceļu priekšā tādu jautājumu: „Ko jūs re-

dzat savā priekšā? Kāda aina jums tēlojas, kad jūs
klausāties šinī dzejolī? Tūliņ redzēsiet, pret mani

pagriezies, viņš piemetināja, kā es to daru."

Viņš atbēra grāmatu un ārkārtīgi vāji, pavi-
sam nepareizā patosā nolasīja dzeju „Kaujā kritušais

kareivis." Saturs šāds: pēc beigtas kaujas uz lauka,
savu biedru aizmirsts, guļ nošauts kareivis. Mājās
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viņu gaida māte. Viņas sienas pulkstenis ir apstājies
taisni tanī acumirklī, kad ticis nošauts viņas dēls.

Viņa jūt, ka viņš miris, rūgti raud, bet viņas asaras

eņģelis aiznes uz debesīm, no kurienes tās kā lietu-

tiņš līst pār kritušo un aizmirsto kareivi. Izlasījis
šo gabalu, skolotājs griežas pie bērniem ar jautājumu:

„Nu bērni, ja jums būtu jāilustrē šī dzeja, cik ainām

jūs viņu izpušķotu?" Paceļas vairākas rokas. „Nu
Paulīt?" — „Divām ainām." — „Nav pareizi, sēdies!

Saki tu, Kārlēn, cik ainu tu uzzīmētu?" — „četras"
kautri atbild puišelītis. — „Nieki! nevis četras, bet

trīs! Un redzi kādas: pirmā aina — kritis kareivis

guļ uz lauka; otrā — istabelē sēd viņa māte, raugās

pulkstenī un raud; bet trešā — atkal guļ tas pats ka-

reivis, bet lietus līst uz viņu. Tās mātes asaras.

Vai saprotat?" — atbild visa klase vien-

balsīgi, bet tomēr visu fizionomijas tādas miegainas,

vienaldzīgas, gurdas, daudziem drusciņ pat iztrūku-

šās, jo skolotājs, nezin kādēļ, visu laiku runā sir-

dīgi un ļoti skaļi.
Es raugos uz viņu nesaprašanā. Nenosarkdams

viņš atkārto tādu pašu komēdiju ar veselu virkni dze-

joļu. Viņu pašu viss tas it kā uzjautrina, viņš sa-

jūsminājās, deklamē ar vēl lielāku, bet totiesu vēl ne-

pareizāku patosu, līdz beidzot liek visai klasei vien-

balsīgi nodziedāt kādu no nolasītiem dzejoļiem. Bērni

dzied gurdi, miegaini, bez mazākās izteiksmes, dau-

dzi no skolniekiem atkal zināmām baiļu mulsām se-

jā, bet skolotājs trokšņaini komandē un enerģiski rī-

kojas abām rokām.

Stundai beidzoties es izgāju no klases pārliecībā,
ka nežēlīgāki izķēmot dzeju vairs nevar, kā to darīja
šis sajūsminātais „mākslas pedagogs." „Nē" iešā-

vās man prātā: „visgarlaicīgākais un vispedantiskā-
kais skolmeistars-moralists, kuram no poēzijas nav

ne mazākās jēgas, tomēr tā neizķēmotu dzejoļa, kā

viņš. Lai tad labāki no dzejas mācās gramatiku, vai

ari lai raksta par to atstāstījumus „saviem vārdiem,"
nekā attīsta un izkopj jūtas" līdzīgi šim

„māsliniekam".
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Man bijusi ļoti bieži izdevība noskatīties, kādas

aplamības iznāk, ja pie mākslas priekšmetiem ķeras
cilvēki bez talanta un mākslinieciskas sapratnes, tikai

no jaunajām idejām aizrāvušies, dažādu grāmatu un

rakstu salasījušies teorētiķi.
Atceros, ka reiz kāds skolotājs, kurš jūsmoja par

skolas un klases telpu izgreznošanu, vadāja mani pa
savas skolas istabām un koridoriem un līgsmi rādīja,
cik viss krāšņi izpušķots. Bet ko es ieraudzīju? Kla-

ses un koridori netīri, soli klasēs neērti, sienas izbal-

sinātas kaļķiem nepatīkamā krāsā, kā kazarmēs, bet

pa sienām sakārtas dažas krāsotas autolitografijas.
Nav iespējams iedomāties brēcošāku, gaumi vairāk

postošu disharmoniju. Lai izkoptu un attīstītu skol-

niekos māksliniecisku gaumi, daudz lielākā mērā jā-

rūpējas par to, lai koridori un klases un viss būtu

daiļš un tīrs, gaišs, piemīlīgs. Tas bērnos daudz lie-

lākā mērā modinās un nostiprinās daiļuma sajūtu, ne-

kā labas gleznas tādā nejēdzīgā iekārtā.

Šeit nevaru paiet garām kādai mūsu skolās bieži

novērojamai nebūšanai. Pie mums mēdz pa klases

sienām saspraust bērnu zīmējumu lapas, lielas un ma-

zas, labas un sliktas, neglīti raibā juceklī. Lapas sa-

grumbojas, apput, kļūst netīras, un uz tā izgreznoto
sienu netīk skatīties. Zīmējumu lapām vieta nav pie

sienām, bet atsevišķās mapēs. Ja ir kāds tiešām labs

skolnieka zīmējums, kas ari dekoratīvi vērtīgs, tad to

zem stikla var vienkārši glīti ierāmēt un tad, kā

gleznu, attiecīgā un piederīgā vietā pie sienas pakārt.

Tāpat kā nopietni jābažījas par mākslas likteni

skolās, ja pasniedzējiem trūkst smalkas mākslas iz-

jūtas un sapratnes par viņas uzdevumiem, gluži tāpat

jāatzīst ari, ka mākslinieciskās izglītības lietai tikai

kaitēs mākslas priekšmetu pasniegšanas pārāk sīka

reglamentācija no augstākās skolu valdes puses.
Kāds ievērojams pedagogs mākslinieks, kura skolā es

redzēju tiešām ideāli nostādītu zīmēšanas un dziedā-

šanas pasniegšanu, man apgalvoja, ka tādi teicami re-

zultāti viņa skolā sasniegti pa daļai pateicoties tam,

ka viņš un viņa biedri nav bijuši aprobežoti darbā
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pārāk sīkiem oficiālo programu priekšrakstiem:

„Muims jābūt brīviem", viņš teica: „jo mēs esam —

brīvi mākslinieki! Māksla nīkst, tiklīdz viņu grib ie-

spīlēt stingru reglamentāciju rāmjos!"

Viņš, protams, neliedz, ka zināmām obligatori-
sikām normām jābūt ari mākslas priekšmetu pasnie-

dzējiem, bet visiem obligatorisko, no lietpratējiem
mākslas pedagogiem izstrādāto normu robežās viņš
prasa pilnīgu rīcības brīvību.

Vācijas augstākā skolu administrācijā par lai-

mi ir ne mazums tādu vīru, kas uz lietu skatās taisni

tā, kas nevis birokrāti ir, bet tikai šo vispārpieņemto,
no labākiem lietpratējiem izstrādāto normu un likumu

izpildītāji, un kas pilnīgi respektē krietna skolas dar-

binieka individualitāti. Minēšu tikai Pallatu — Prū-

sijā un Kersenšteineri — Bavārijā, kas tikdaudz da-

rījuši zīmēšanas un citu mākslas priekšmetu pasnieg-
šanas reformu labā tanīs skolās, kuras viņi pārzin.
Pirms kā tur izdeva vai apstiprināja minēto priekš-
metu programas, ilgus gadus no vietas vilkās možs

sagatavošanās darbs, tika izdarīti mēģinājumi, katrs

jautājums tika teorētiski pamatīgi studēts un tad

praksē pārbaudīts, tika sasauktas konferences, sarī-

koti kongresi, skolnieku darbu izstādes un krātas šā-

du darbu kolekcijas. Viens pats Kerstenšteiners sa-

vāca ap 500,000 bērnu zīmējumu, no kuriem perso-

nīgi izpētīja un novērtēja kādus 300.000 darbus. Sep-
tiņu gadu laikā viņš izdarīja novērojumus un mēģinā-

jumus pie kādiem 15,000 skolniekiem.*)

Zināms, Vācijā nevienāmākslas pedagoģijas jau-
tājumā nav tikdaudz pastrādāts, kā taisni zīmēšanas

pasniegšanas nostādīšanā. Nevienā nav savākts tik-

daudz rūpīgi apstrādāta materiāla, uz kura pamata
tad varētu taisīt pilnīgi noteiktus slēdzienus, uzstādīt

vispārīgas normas.

Mūzikas, dziedāšanas un literatūras pasniegšanā
vēl valda ievērojamas domu starpības.

*) Sk. Keršenšteinera grāmatu „Die Entvvicklung der
zeichnerischen Begabung." Miinchen, 1912,
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Pēdējais Hamburgā noturētais mākslas audzinā-

šanas kongress (1905. g.), kurš lielāko tiesu tika zie-

dots mūzikai, deva diezgan niecīgus rezultātus.

Lūkodamies uz lietu no pārāk dažādiem viedok-

ļiem, kongresa runātāji bieži vien nesaprata, pār-

prata un apstrīdēja cits citu, pat runājot par pašiem
elementārākiem pamatprincipiem. Ari uz literatūras

pasniegšanu pašlaik vēl dažādi raugās no vienas pu-

ses vēsturnieki-sociologi, no otras estetiķi-filologi, vai

ari „tīrie" mākslinieki.

Vispār atzītu jaunu programu visu šo priekš-
metu pasniegšanai vēl pavisam nav. levestas dau-

dzās Vācijas valstīs un pilnīgi atzītas un ieteiktas ir

programas vienīgi tikai zīmēšanas pasniegšanai.

Vispār zīmēšanas skolotāji Vācijā spēlējuši pašu

ievērojamāko lomu skolu reformas kustībā. No viņiem

pirmajiem nāca ierosinājums, lai mākslas priekšmeti
tiktu pasniegti dzīvāki, lai tie tiktu nostādīti pilnīgi uz

mākslas pamatiem un lai tajos tiktu ievests pašdar-
bības elements. Viņi pirmie sāka runāt par to, ka

laiks darīt galu tai sistēmai, uz kuras dibinājās visa

līdzšinējā vācu skolu izglītība, pēc kuras skolnieki

iet tikai citu iemītas tekas, runā citu priekšā teiktus

vārdus, izteic ne paši savas, bet citu izdomātas domas,
zīmē bildes, kuras citi komponējuši, ar vārdu sakot —

atkārto, kopē, pakaļdarina, bet it nekad nekā paši

nerada, nekad neizteic to, ko paši novērojuši un sa-

pratuši.

Sākās jauns, patstāvīgu novērojumu un dzīvās

īstenības pētīšanas darbs. Un sāka prasīt no skolnie-

kiem, lai tie nu arvienu vairāk izteiktu vai attēlotu

to, ko paši tiešām redzējuši un pilnīgi sapratuši.

Pirmā laikā, protams, visā šinī darbā trūka si-

stēmas, kārtības un konzekvences, bet bieži tanī val-

dīja īsts chaoss. Tomēr ar laiku izstrādājās noteiktas

normas, teicamas praktiskas metodes, skaidri apzīmē-

jās sasniedzamie mērķi. Patlaban zīmēšanas pa-

sniegšana Vācijā nokārtota diezgan labi, un jaunie

principi visur ir uzvarējuši.
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Par to paši vadoņi devuši pārskatu lielajā māk-

slas audzināšanas kongresā Londonā, 1908. gadā. šim

kongresam tika sastādīta grāmata no pašu ievēroja-
māko mākslas pedagogu darbiem.*)

Profesors Pallats, kurš pārzin zīmēšanas pa-

sniegšanu Prūsijas skolās, par mākslas audzināšanas

stāvokli un viņas uzdevumiem šinī grāmatā izsakās

tā:

Par zīmēšanas pasniegšanas mērķi mēs uzska-

tam — pakāpeniski pieradināt bērnus patstāvīgi un

apzinīgi novērot apkārtējās dzīves priekšmetus un pa-

rādības; uztvert tanīs pašu raksturīgāko linijās, krā-

sās un formās un vienkārši un pareizi attēlot savus

iespaidus, bet šās spilgtās ainas, dzīvos tēlus un

priekstatus uzglabāt atmiņā, lai padziļinātu un pa-
darītu bagātāku māksliniecisko dzīves sapratni.

Patiesību sakot, šis teicamais formulējums at-

tiecināms uz katru mākslas priekšmetu. Itin visur

taču jābūt vienam un tam pašam :patstāvīgiem
novērojumiem, dziļai izjūtai un pa-

tiesai, dzīvai un pareizai tieši pār-
dzīvoto iespaidu izteiksmei.

Pēdējais šā paša Pallata raksts grāmatā
„Jugendfūhrer und Jugendprobleme, Festschrift zu

Kerschensteiners 70. Geburtstage", Berlin 1924., rā-

da, ka principieli jauns nekas no tā laika vācu skolās

nav ievests, šis jaunais raksts apstiprina to, kas

teikts minētā Londonas kongresam sastādītāja pār-
skatā* ).

Bez izņēmuma itin visās Prūsijas skolās zīmē-

šanas pasniegšana tagad tiek vesta tādā kārtībā.

Pašā pamatā zīmēšana pēc dabas paraugiem.
Daudz gadus no vietas tiek praktizēti skicējumi

un zīmēšana pēc atmiņas.
Pirmos mācības gados zīmē dažādus vispārlieto-

jamus, vienkāršus priekšmetus, kurus attēlo lielos

*) Sk. „Deutsche KunsterziehunK*' Teubner, Lpz. v. Berl,
1908.

*) Sal. nākamo rakstu „Zīmēšana un rokdarbs".
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raksturīgos vilcienos. Uz gaismas, ēnas un perspek-
tives sistemātiskām studijām pāriet tikai tad, kad

skolniekiem ne mazāk par 12 gadiem.
Jau no paša sākuma zīmējumus krāso, vispirms

krāsu zīmuļiem, bet tad jau ari ūdens krāsām. Ze-

mākās klasēs katru priekšmetu krāso kaut kādā vienā

krāsā, kādā paši bērni grib, bet tad jau priekšmeta
īstā pamatkrāsā. Tomēr īsta gleznošana, modulē-

šanakrāsām sākas tikai tad, kad bērniem ir ne mazāk

par 13 vai 14 gadiem.

Principā apmērām vienādi zīmēšanu pasniedz
gandrīz visās Vācijas valstīs, pie kam augstākā sko-

lu valde ir vai nu jau apstiprinājusi mācības progra-

mas, vai ari, neraugoties uz šo oficiālā apstiprinā-

juma trūkumu, atļauj pie tām turēties. Sīkumos,

protams, pasniegšanas metodes un prasījumi dažā-

dās valstīs, pilsētās un pat atsevišķās skolās diezgan

stipri atšķiras. Prūsijas tautskolās sistemātiska zī-

mēšanas pasniegšana sākas jau otrā mācības gadā,
un proti ar zīmēšanu „no galvas"; citās valstīs tur-

pretim vēlāk un tieši ar dabas paraugu nozīmēšanu.

Dažās valstīs atkal nav nekādu stingru un sīku no-

teikumu un priekšrakstu, bet skolotājiem it kā pie-
turas labad doti vairāk vai mazāk sīki norādījumi,

plāni, priekšzīmīgas tabeles v. t. t. Mūnchenes taut-

skolās sevišķi mīl vienādā krāsā ieturētus konturzī-

mējumus, citās pilsētās turpretim jau diezgan laiku

cenšas, lai priekšmeti tiktu attēloti plastiski.
Šī dažādība metodēs un prasībās tomēr it nebūt

nav vedusi pie neproduktiviem strīdiem skolotāju

starpā par tā saukto „vienīgi īsto un pareizo" metodi.

Skolotājos dziļi ir iesakņojusies pārliecība, ka vie-

nas vienīgas tādas metodes pavisam nav un nevar

būt, un ka tāds skolotājs, kas saprot un mīl savu

lietu, kas pats prot labi zīmēt un krāsām rīkoties,
vienmēr pratīs atrast pats to metodi, ar kuras palī-
dzību iemācīt bērniem savu mākslu.

Attīstīt novērošanas spējas, gaumi un māksli-

niecisku izjūtu, — saka Pallats, — var dažādiem lī-

dzekļiem, vajaga tikai, lai skolotājam pašam piemistu
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šās īpašības. Bet vai viņš vairāk mīl un atzīst smal-

kus konturzīmējumus, vai plastiski krāsās izvestus,
vai vienkārši balti melnus, vai vēl kādā citā technikā

izpildītus, tas, patiesību sakot, nekrīt nemaz svarā.

Kā te, tā tur var parādīties novērošanas asums un

noteiktība un ari fantāzijas možums, gaume un dze-

jiskums. Viss atkarājas tikai no tam, kā uz lietu

skatās.

Kad sākās reformu kustība zīmēšanas pasnieg-

šanā, tad daudzi skolotāji, aizraudamies no brīvās

veidošanas idejas, gāja pārāk tālu, bieži pārspīlēja
bērnu mākslinieciskās spējas, pārāk paļāvās uz šo

veidošanas spēju brīvo attīstību, katrā, pat visnaivākā

bērnu zīmējumā, redzot bagātas mākslinieciskas fan-

tāzijas izteiksmi. Tādēļ viņi lika pārāk ilgi zīmēt

„no galvas", komponēt dabas ainas, brīvi ilustrēt stā-

stus v. t. t. Vecāko klašu skolniekiem, kas zemākās

klasēs nebija piesavinājušies pat visnepieciešamāko

techniku, kas pavisam vēl neprata zīmēt, kas nejē-
dza nekā no perspektives un apgaismojuma, uzdeva

pārāk grūtus tematus un bieži vien ļoti šaubīgus zī-

mējumus atzina par mākslinieciskiem un tos sūtīja

pat uz publiskām izstādēm. Viss tas bija sajūsmas un

pārliecīgas aizraušanās auglis. Tagad zīmēšanas sko-

lotāji neskatās uz lietu tik fantastiski. Zīmēšanu „no

galvas," protams, vēl visur praktizē ari tagad, bet to-

mēr tikai zemākās klasēs, ar ļoti jauniņiem skolnie-

kiem. Tur tā tiešām ari ir vietā. Pirmkārt tā bēr-

niem lieliski patīk, otrkārt — ierosina viņu fantāziju
un šā vai tā viņus piespiež patstāvīgi meklēt izteik-

smes līdzekļus un pārvarēt dažādas techniskas grū-
tības. Šādi zīmējumi ari ļoti labi raksturo bērnu

vispārīgās attīstības līmeni, gaumi un novērošanas

spējas, un skolotājs no tiem var taisīt slēdzienus par

savu skolnieku dvēseles dzīvi un gara dāvanām vis-

pār, kas tam tālākā darbā ar viņiem var būt ļoti
noderīgs.

Tomēr nav šaubu, ka pat no visapdāvinātākā

jaunā ilustratora „žanrista" vai „peizažista" nekad

nekas neiznāks, ja viņš neies caur stingru nopietna
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koncentrēta techniska darba skolu. Tā tagad uz to

skatās lielākā daļa skolotāju, un ļoti reti atgadās, ka

viņi bez kritikas aizrautos par „ievērojamu talantu"

iz savu skolnieku vidus, vai ari akli ticētu jauno me-

todu brīnuma varai, ar kuru palīdzību skolniekus it kā

uz burvja mājienu neilgā laikā varētu pataisīt pal-

īstiem māksliniekiem.

Drīzāk pagadās, ka daudzi no vecākiem, kas paši
skolas gados nav pratuši zīmēt it nekā cita, kā tikai

līnijas un kvadrātus, bieži vien, redzot ar jauno me-

todu palīdzību skolās pagatavotos labos zīmējumus,

sajūsminājās par tiem tik tālu, ka gatavi noturēt sa-

vus bērnus par nākamiem īstiem māksliniekiem.

Ikviens zīmēšanas skolotājs, kas praktizējis ar

saviem skolniekiem tādu brīvu komponēšanu, zin, ka

ļoti jauniņu skolnieku primitīvās kompozīcijas dažā

ziņā daudz interesantākas par vecāko klašu skolnieku
brīviem darbiem, tāpēc ka mazie bērni vēl bez gudro-

šanas, vienkārši, dabiski un patiesi izteic taisni to, ko

domā, redz un jūt, un tāpēc viņu zīmējumiem, kaut

tie ari techniski nepilnīgi, savā ziņā tomēr var būt

zināma mākslinieciska vērtība. Vecāko skolnieku

kompozicijām tādas bieži vairs nemaz nav. Sajūtama

pie viņiem jau pakaļdarināšana, kaut kas nedabisks

un neīsts, un ja nu pie visa tā tiem vēl vāja tech-

nika, tad šie zīmējumi arvien atstāj nepatīkamu ie-

spaidu, un skolotāji paši drīz vien atmet „brīvās ra-

dīšanas" metodes un sāk pāriet uz nopietnāku un si-

stemātiskāku technisku darbu.

Tāda pati parādība novērojama pie skolnieku

domu rakstiem parbrīvi izvēlētiem tematiem. Mazāki

bērni arvienu raksta vienkāršāki, patiesāki, sirsnī-

gāki, nekā lielākie. Visvairāk pateicoties grāmatu

iespaidam, no zināma momenta sākot šī svaigā svaba-

dība sāk zust, un ieskanas pakaļdarināti vārdi, tei-

cieni, frāzes, neīstas skaņas, šai „bīstamajā" laikā

no liela svara ir ar stingru roku vadīt skolniekus,

mācīt tos izteikties vienkārši, izvairīties no katra vis-

mazākā viltojuma un paviršības, pieradināt ari va-

lodā, tā sakot, pie pareiza un stingra
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Vācu skolās vecākās klasēs šādas brīvas kompo-

zīcijas tagad uzdod ļoti reti, un ari tad vienīgi labā-

kajiem, sevišķi apdāvinātiem skolniekiem.

Bet totiesu zīmēšanai pēc atmiņas piešķir arvien

lielāku un lielāku nozīmi. Un tiešām grūti iedomā-

ties, kas varētu vēl vairāk veicināt novērošanas spēju

attīstību, kā taisni zīmēšana pēc atmiņas. Nevar ie-

domāties nekā tāda, kas prasītu tikdaudz koncentrē-

šanās, tikdaudz intensivas uzmanības, kā taisni to

priekšmetu studēšana, kurus grib attēlot pēc at-

miņas.
Ja mums vienam vai otram uzdotu uzzīmēt šā-

du vai tādu nieciņu, kas visu dienu mūsu priekšā,
kuru mēs vienmēr redzam, tad mēs manītu, cik ār-

kārtīgi neskaidra nojauta mums patiesībā ir par šo

priekšmetu. Ļoti daudz patiesības kāda gudra peda-

goga vārdos: tā, kā mēs nevaram uzzīmēt, tā mēs,

kā pienākas, ari nepazīstam.

Bet uz šādas koncentrēti uzmanīgas novērošanas

pamata attīstās ne tikai kā spējas zīmēt, bet visas

garīgās spējas. Nevar būt ne zinātņu vīrs, ne māksli-

nieks, ne ari vienkārši gudrs un atjautīgs cilvēks, ja
tam trūkst novērošanas spēju, ja tās nopietnā un si-

stemātiskā darbā nav izkoptas. Spilgta, moža, bagāta
doma var būt tikai tam, kas uzmanīgi vērojot ir guvis

spilgtus un spēcīgus iespaidus.
Kāds norvēģu rakstnieks atstāsta interesantu sa-

runu ar Ibsenu. šis rakstnieks esot griezies pie lielā

mākslinieka ar tādu jautājumu: „Sakiet, kā tas gan

nāk, ka viss no Jums uzrakstītais tik spilgts, tik

dzīvs un patiess, kurpretim no manis zīmētās ainas

tik bālas un nedzīvas?" Ibsens paskatījies bargi uz

viņu caur brillēm un ievaicājies tā: „Sakiet, vai jūs

varētu, piemēram, tūliņ uzzīmēt savas istabas tapetu

rakstus, kas katru dienu jūsu acu priekšā?" Rakst-

nieks samulsis: „Nē", viņš atbildējis. „Nu redziet,
te ir atbilde uz jūsu jautājumu: jūs nekā neredzat,

jūs nemākat redzēt!"

Turu par vajadzīgu šeit vēl sacīt pāris vārdus

par tādu zīmēšanas mācības nozari, par kuru ilgu
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laiku itin kā nemaz neinteresējās, bet kas tomēr ļoti
svarīga, proti — par ornamentu zīmēšanu. Kā Pal-

lats ziņo, tad lielākā daļa no programām vai nu stipri
ierobežojušas, vai pat pavisam izmetušas ornamentu

zīmēšanu. Tur, kur tā vēl tiek praktizēta (it īpaši
Drezdenē un Munchenē), tur gandrīz pavisam ne-

zīmē „abstraktu" ornamentu, bet tikai izgrezno pie-
nācīgiem ornamentiem konkrētas lietas, kā traukus,

kastītes, plauktus, piemērojoties šo pēdējo formai,
materiālam un krāsām.

šie izgreznojumi ir visvienkāršākā rakstura, pašu

kompozicijas, bet nevis pakaļdarīnājumi šādam vai

tādam„stilam". Ornamentu zīmēšanu pavisam atmest,
tas nebūtu pareizi Jo ikviens skolnieks, bet vēl vai-

rāk skolnieces taču ļoti mīl izgreznot visādus priekš-

metus, un dažiem no viņiem ir pat taisni dekorativs

talants. Tikai pēc daudzu ieskatiem šī ornamentu zī-

mēšana būtu jāpārceļ uz rokdarbu un amatniecības

stundām, tāpēc ka dažādi ornamenti vislabāk padodas
nevis tad, kad viņus komponē uz papīra, tā sakot

bet gan tad, kad, pagatavojot kaut kādu

lietu, rodas tieša griba un estētiska vajadzība šo

priekšmetu ari izgreznot. Tad kā no paša pagatavotā

priekšmeta, tā ari no materiāla atkarāsies izgrez-

nojuma raksturs, kurš, pilnīgi tam piekļaujoties, var

būt tiešām skaists. Dziļš patiesīgums un godīgs
darbs — taisni uz tā jādibinājās itin visam. Nekad

ornaments nedrīkst pārsvaru ņemt par konkrēto sa-

turu. nav melodija, bet tikai pavadī-

jums." Piekabināts ornaments ir tukša frāze.

Tad tālāk jāprasa, lai ikviens skolnieks vien-

mēr tikai pats izgatavotu veselu, nobeigtu lietu. le-

dedzināt figūras uz otra pagatavotas kastītes — ne-

derīgi; izšūt rakstus uz cita pašūta priekšmeta —

neklājas. Vispār vajaga radīt, bet nevis tikai

izgreznot. Papriekšu vajaga konstruēt un

tikai tad dekorēt. Nedrīkst atļaut pagatavot šā-

das vai tādas nevajadzīgas, nekam nepiemērojamas,
nekā neizteicošas lietas. Itin visam vajaga būt sava

nozīme, visā jāizpaužas mākslinieciskai idejai.
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Kad uz to liek svaru skolās, tad bērnos attīstās

gaumepret visu vienkāršo, zīmīgo, un mostas riebums

pret itin visu viltoto, māksloto, ārišķīgo. Tādam

godīgam darbam varen liela audzinoša nozīme.

Tas atstāj stipru iespaidu ne tikai uz mākslinieciskās

gaumes attīstību, bet, bez šaubām, ari uz bērna rak-

sturu.

šāda rokdarbu un amatniecības pasniegšana ļoti

labvēlīgi atsaucas ari uz zīmēšanas pasniegšanu. Vis-

pār ir diezgan grūti paļauties un cerēt, ka kāda viena

paša prkiešmeta pareizai nostādīšanai būs sevišķi liela

nozīme bērna vispārīgai attīstībai, ja visi citi priekš-
meti nostādīti slikti.

Bet lai attīstītu bērnos krietnu gaumi un ve-

selīgus, teicamus instinktus, tad bez pareizas māk-

slas priekšmetu pasniegšanas, nepieciešams vēl ari

tas, lai visa iekārta, kurā bērni caurām dienām dzī-

vo, pēc iespējas būtu patiesi daiļa.
Tādus gadījumus, kādus es minēju augšā, runā-

dams par neglītu un nekārtīgu skolas telpu izgrez-
nošanu jaukām gleznām, tagad arvien retāki var no-

vērot. Ārzemēs man bija izdevība iepazīties ar sa-

mērā diezgan nabadzīgām skolām, kas tomēr bija ļoti
tīkami un daiļi iekārtotas, un varēja manīt, ka skolu

vada cilvēki ar māksliniecisku smalkjūtību un gaumi.
Klasē vispirms mani pārsteidza ideāla tīrība, tī-

kamais krāsoto sienu tonis, viena vai divas ar vispā-

rējo nokrāsu saskaņotas gleznas, skaisti ērti soli, un

uz platajām palodzēm podi ar mīļām vienkāršām pu-

ķēm. Tas bija viss.

Kas zīmējas uz gleznām klasē, zālēs un korido-

ros, tad pie to izvēles turās pie šādiem principiem:
Absolūta mākslinieciska vērtība, protams, pirmā lie-

ta. Bet tomēr, ari no šādām mākslinieciski vērtī-

gām gleznām ne katra der bērniem, bet gan tikai tā,

kas pēc savas pamatnoskaņas un motiviem tiem tuva

un saprotama, kas modina viņos dzīvu un veselīgu

fantāzijas darbību un možas jūtas. Nepieciešams

spilgts un zīmīgs raksturojums, svaigas un zīmīgas

krāsas. Tāpat vajadzīgs ari, lai klases izgreznoša-
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A. Dauge Māksla un audzināšana. 6

nai domātā glezna pēc sava apmēra nebūtu pārāk nie-

cīga. Daudz reprodukcijas, pašas par sevi ļoti teica-

mas, tikai tāpēc šim nolūkam nederīgas, ka viņas izdo-

tas stipri pamazinātā veidā un nespēj nemaz attēlot

to, ko gribējis izteikt mākslinieks orģinalā. Maino-

ties gleznas lielumam, līdz ar to taču bieži mainās ari

viss viņas raksturs.

Šādām prasībām piemērotu un pēc savas cenas

pieejamu gleznu senāk bija ļoti maz. Pēdējos gados
ari šai ziņā ļoti daudz kas darīts. Tiek izdotas, starp

citu, krāšņas autolitografijas krāsās speciāli skolām,
kuras pagatavo šādā kārtā: mākslinieki paši zīmē uz

akmens, noteic krāsas un seko mākslas novilkumam.

Iznāk teicami gabali, kas zināmā mērā var sacen-

sties ar orģinaliem. No parastajām iespiestajām re-

produkcijām tās atšķiras ar reti dzīvām un svaigām
krāsām. Starp tām ir daudz tādu, kas bērniem ļoti

patīk un kas gan pēc saviem motiviem, gan ari pēc

sava dekorativa spēka pilnīgi izpilda to uzdevumu,
kas tām uzlikts klases mākslinieciskas izgreznošanas
Tiolūkos.

Tāpat liels progress manāms ari māksliniecisku

grāmatu izdošanā bērniem. Kad es priekš dažiem ga-

diem sāku iepazīties ar šiem izdevumiem, tad tiešām

labu grāmatu izvēle man likās ne visai bagāta. Ta-

gad vācu valodā ir ļoti daudz šādu krietnu izde-

vumu, gan ilustrētu, gan bez ilustrācijām, kas ir

īsti mākslas darbi. Ir mākslinieku ilustrēti pasaku,

teiku, tautas dziesmu un dzeju izdevumi, het ir

ari jaunlaiku labāko rakstnieku darbi ar jaunlaiku
labāko ilustratoru zīmējumiem. Vislabāk padevušies
tie izdevumi, kur ilustrācijas pagatavojis viens pats

mākslinieks, tā p. p. mazās greznās grāmatiņas zem

vispārēja nosaukuma „Gerla c h s Jugendbū-
c h c re i", kurās strādā līdz tādi ievērojami māksli-

nieki, kā Taschners, Veissgerbers, Staegers un daudz

citi. Kā formāts, tā iesējums, viņjetes, raksts un zī-

mējumi viņās tik brīnišķā harmonijā, ka tiešām at-

stāj ārkārtīgi tīkamu, augsti estētisku iespaidu (Ger-
lacha izdevums, Vīnē).
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Bērniem, kas pieraduši pie veciem sliktiem un

šabloniski ilustrētiem izdevumiem, tādi kā T a s c h-

ner a vai slavenā bērnu grāmatu ilustratora Krei-

d o 1 f a zīmējumi sākumā nepatīk, bet viņi ātri pie
tiem pierod, un tad vēlāk tie paši bērni negrib vairs

ne acīs redzēt vecās sliktās ilustrācijas.

Stādot pretī veco mākslu jaunai, es it nebūt ne-

gribu ar to teikt, ka tikai jaunā māksla ir māksla.

Bet lieta tā, ka agrāk ievērojami mākslinieki reti

kad ilustrēja bērnu grāmatas un tāpēc vecajos izde-

vumos gandrīz arvien ir vājas ilustrācijas, nedzīvas,
neraksturīgas zīmējumā un krāsās.

Bērni, kuru gaume nav samaitāta sliktām ilu-

strācijām, ar pilnīgu sapratni un sajūsmu skatās ši-

nīs jaunos zīmējumos. Man bieži ir nācies ievērot, ka

pieaugusi, kas pieraduši pie sliktām vecām Joildēm",

jaunās neatzīst. Viņiem tās nepatīk, un viņi tās ari

nesaprot. To spilgtais raksturojums, spēcīgais stilizē-

jums tiem bieži izliekas nedabīgs, nereāls, vienkārši

kurpretim bērni, kuriem es rādīju taisni

tādas pašas gleznas, tās veselīgiem instinktiem uzreiz

pareizi novērtēja.

Pats par sevi saprotams, ka bērniem nekad ne-

vajaga uzbāzties ar savu gaumi, un ja glezna viņiem
neietīk, tad to viņiem ari nevajaga uztiept.

Nav noliedzams, ka visu šo jauno vācu izdevumu

starpā ir daudz nevērtīga, daudz viduvēja, mākslota;
ir pretencioza ķēmošanās ar tā saukto style moderne,
ir ari daudz vāju pakaļdarinājumu gan angļiem, gan

ari atkal frančiem. Bet tomēr vispār jāatzīst, ka ja

no šā milzīgā izdevumu vairuma taisītu krietnu iz-

vēli, tad varētu sastādīt pavisam vērtīgu kolekciju,

kurā katra atsevišķa grāmata būtu patiess mākslas

ražojums.

Tādā kārtā ari ģimenēm ir dota iespēja izvēlēt

bērniem tikai labas un krietnas grāmatas un tā pa-

balstīt un turpināt skolā sākto mākslas audzināšanas

darbu. Bez tam jāatzīmē, ka šās krietnās grāmatas
nav nemaz dārgākas par sliktajām, un ka dažas no
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tām, kā, piemēram, krāšņās Šafšteina izdotās (Ķel-

nē), pat apbrīnojami lētas.

Par ļoti svarīgu mākslas popularizēšanas faktoru

jāatzīst vēl ari nopietns mākslas dilentantisms. Bez

šaubām, katra cilvēka mākslas sapratne padziļinājās
tik tālu, cik tālu viņš pats aktivi ņem dalību zināmā

mākslas nozarē: kas pats prot spēlēt vienu vai otru

instrumentu, vai ari kas pats zīmē, tas daudz labāk

saprot mūzikas un zīmēšanas mākslas problēmas, to

izteiksmes līdzekļu būtību un nozīmi, daudz labāk

pārredz zināmās mākslas nozares robežas un apjomus
un zin, ko tā vispār var un kā nevar dot.

Ļoti liels atbalsts mākslinieciskai izglītībai vācu

sabiedrībā ir ari daudzās mākslas muzeju organizā-
cijas, kas pēdējos gados mākslas veicināšanas ziņā
spēlējušas sevišķi ievērojamu lomu. Savus nesamak-

sājamos dārgumus, kas gadu no gada vairojās, tās

dara visiem pieejamus, organizē visdažādākās speciā-
las izstādes, sarīko publiskas lekcijas, sasauc kongre-
sus un dibina mākslas biedrības, kas uzstāda par
savu mērķi mākslas un mākslinieciskās izglītības vei-

cināšanu visās tautas aprindās, šās biedrības izdod

grāmatas, pārskatus un gleznas, sarīko gleznu lote-

rejas, rūpējas par lētiem mākslas izdevumiem, ko-

mandē lektorus uz dažādām vietām publisku lekciju
noturēšanai speciālos mākslas jautājumos v. t. t. Tā-

dā kārtā daudz un dažādi institūti enerģiski strādā

pie jaunās mākslas kultūras radīšanas un izplatīša-
nas.

Šā darba rezultāti jau tagad redzami un, bez

šaubām, tie ar katru gadu kļūs lielāki.

Nav noliedzams, ka ne tikai kā speciālistu un no-

pietnu diletantu aprindās, bet ari visā tautā aug māk-

slas sapratne, mīlestība uz to un prasības pēc tās.

Architekturā un māju izgreznošanā pilsētās ar

katru gadu atzīmējams solis uz priekšu, tāpēc ka pil-
sētu padomēs arvien vairāk nāk iekšā cilvēki ar māk-

sliniecisku izglītību. Dažādu sabiedrisku ēku, baznī-

cu, teātru, staciju, galeriju un pieminekļu cel-

6*
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šana arvienu biežāki tiek uzticēta pašiem ievēroja-
mākiem māksliniekiem.

Tā ir zīme, ka mākslas kultūra laiž dziļas saknes.

Ģimenēs tagad arvienu biežāki dzirdama laba

muziķa, sastopami krietni mākslinieciski izdevumi,

gleznas, grāmatas, žurnāli. Pie sienām, riebīgo oleo-

grafiju vietā, jau daudz biežāki tagad var ieraudzīt

īstus mākslas darbus, kaut ari tikai reprodukcijās,
kas pieejamas ari mazturīgākām aprindām.

Labai dzīvokļa iekārtai patiesībā ari nemaz nav

vajadzīgi lieli līdzekļi, bet vajadzīga tikai laba gaume.

Ja tā ir, tad visniecīgākiem līdzekļiem visu var ie-

kārtot tīkamu un skaistu.

Publiskās bibliotēkās tagad arvien vairāk un vai-

rāk sāk pieprasīt labākos daiļliteratūras ražojumus.
Ari bērni lasa tiešām labas grāmatas, teicamas kā

satura, tā ari ārējās ietērpās ziņā.
Un visdrošākā garantija, ka mākslinieciskā kul-

tūra ies arvienu dziļumā un plašumā, ir tur, kur jau
bērni aug un attīstās zem īstas mākslas veselīgiem ie-

spaidiem.



Zīmēšana un rokdarbs.

Londonas mākslas pedagoģiskam kongresam
1908. gadā profesors Pa 11 at s bija stādījis priekšā
pārskatu par mākslas priekšmetu pasniegšanu sko-

lās. Pašlaik tas pats autors Keršenšteinera godināša-
nai sastādītā rakstu krājumā ievietojis apcerējumu

„Kunsterziehung durch Zeichnen und Handarbeit",

par kuru šeit būtu vietā referēt un izteikt dažas do-

mas, kas papildinātu manu iepriekšējo rakstu par
mākslinieciskās izglītības pamatprincipiem.

Pallats vispirms dod īsu atskatu par zīmēšanas

mācības attīstību skolās.

Izšķirošais brīdis bijis 1898. gads, kad Hambur-

gas skolotāji sarīkoja izstādi zem nosaukuma „bērns
kā mākslinieks".

Šī izstāde gribēja rādīt, kā bērns zīmē, kad tam

pilnu vaļu ļauj. Hamburgas zīmēšanas skolotājs
G6l z c sakarā ar šo izstādi izdeva grāmatu ar tādu

pašu nosaukumu, kurā aizrādīja uz to, ka katrs bērns,
kad tas iestājas skolā, jau kā nekā zīmēt prot un

ka skola dara nepareizi, ja viņa to neņem vērā, ja

zīmēšanu, kā tas toreiz vēl skolās notika, iesāk mācīt

tikai trešā vai ceturtā mācības gadā un pie tam pēc
tāda plāna, kas nav nemaz piemērots bērna dabīgām

spējām un izteiksmei, šinī grāmatā Gotze ari vērsa

lasītāju uzmanību uz to, ka bērnu naivie zīmējumi
dažā ziņā atgādina lielu mākslinieku darbus, un ka

tāpēc skolas pienākums — šās spējas uztvert un iz-

kopt.
Mēs zinām, kā vēlāk šo vārdu „bērns kā māk-

slinieks" pārprata un kā to iztulkoja naivi optimisti
un entuziasti, kas vienu laiku katrā bērnā redzēja
radošu mākslinieku. Kad sāka nopietni un objektīvi

izpētīt bērnu zīmējumus, un kad šos pētījumus iz-
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darīja pie darbiem no pašas agrās bērnības līdz vē-

lam pubertātes laikmetam, tad redzēja, cik pārspī-
lēts bijis optimisms attiecībā uz bērnu mākslinie-

ciskām spējām. It īpaši Keršensteinera pētījumi pie-

rādīja, cik maz īstu talantu bērnu starpā pat tādā

mākslas gara pildītā pilsētā, kā Mūnchenē*).
Kas no pirmiem mākslinieciskas audzināšanas

idejas uzplūdiem zīmēšanas pasniegšanas ziņā pali-
cis līdz šim un skolās jau kļuvis par likumu, ir tas,
ka ģipša un koka modeļu vietā dod zīmēt īstus dabi-

skus priekšmetus un ka vēsturisku un abstraktu or-

namentu vietā liek komponēt piemērotus izgrezno-

jumus uz pašpagatavotiem priekšmetiem.
Līdz pašam pēdējam laikam praktizē ari zīmē-

šanu pēc atmiņas. Tā nebija vācu pedagogu izdomāta,
bet ievesta Vācijā no Amerikas, kur ar to pie pazī-

stamā mākslas pedagoga Kuka (Cooke) bija ie-

pazinies minētais Hamburgas skolotājs Goetze. šis

nu pirmais Hamburgas skolās ieveda zīmēšanu pēc
atmiņas. Viņam sekoja citi, un panākumi bija tik

labi, ka 1902. gadā Prūsijas izglītības ministrija at-

rada par labu to ievest visās savās skolās. Pamazām

to ieveda ari citās Vācijas valstīs. Vēsturisko orna-

mentu zīmēšanu dažu valstu skolās paturēja, citās

tās vietā ieveda dažādu pašpagatavotu priekšmetu
brīvu izgreznošanu. Tomēr nekur neatmeta pavisam
vēsturisku mākslas formu studijas, bet tās pat pa-

plašināja un padziļināja tanī ziņā, ka šādas studijas

izdarīja pie dzimtenes celtniecības un mākslas pie-

minekļiem, pie kam pagatavotos zīmējumus tad krāja

īpašos arķivos".
Vēlāk gleznošanā un zīmēšanā pēc dabas ieviesās

jauns motivs, kas to dažā ziņā apturēja, vai, mazā-

kais, tai deva citu virzienu. Zem Japānas mākslas

iespaida pamodās interese par tīri gleznieciskām un

dekoratīvām vērtībām. Nu vairs pats dabas priekš-
mets nestāvēja studiju centrā, bet galvenais mērķis

*) G. Kerschensteiner, Die Entvvieklung der zeichnerischen

Begabung. 1912.
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bija — dekorativi skaists zīmējums vai glezna. Nu

sāka piegriezt sevišķu vērību zīmējuma lieluma samē-

ram ar papīru, skaistai saskaņai starp atsevišķām
dalām, krāsu harmonijai un līniju ritmam.

Galvenais nu bija — interesanta, veikla kom-

pozīcija. Un drīzumā izrādījās, ka daži jauni

pedagogi-mākslinieki bij atraduši ērtas metodes, kā-

dām viegli un ātri iespējams bērniem iemācīt skaisti

abstraktus vai konkrētus (priekšmetu)
motivus.

Nu galveno uzmanību nevērsa vis vairs uz da-

bas smalku māksliniecisku novērošanu, bet uz brīvu

komponēšanu līnijās un krāsās, uz papīra skaisti sa-

mērīgu, pildīšanu, uz atsevišķo motivu daiļu saskaņo-

šanu, lai viss kopā darītu tīkamu, svaiga ritma pil-
dītu kopiespaidu.

Papriekšu mācīja komponēt tīri absraktās linijās,
gluži bez katra „satura", tad tādās, kurās bija jā-
atēlo lietas, priekšmeti, vai dabas skati, pēc tam kom-

ponēja melni baltos plankumos, šos pamattoņus ar-

vienu vairāk niansējot, un pēdīgi — dažādās nian-

sētās krāsās.

Gudroja un ari jau šķita atraduši kompozīcijas

plikumus", uz kuru pamata tad uzstādīja tīri zināt-
niskas" mācības sistēmas.

Šī japaniski-amerikaniskā strāva, bez šaubām,
ienesa ko jaunu un vērtīgu tanī ziņā, ka atvēra acis

par gleznas vai zīmējuma daiļumu, tā dekorativo

skaistumu un vispār par tīrā skaistuma elementu

mākslā, kuru dažreiz pārāk lietišķā, vēsi objektīvā
izturēšanās pret tiešiem dabas paraugiem varbūt ari

bija par maz ievērojusi.

Bet, no otras puses, jaunā strāva, novēršot uz-

manību un interesi no dabasuz kompoziciju, lielā mērā

kavēja attīstīties novērošanas spējām, un pārāk lielu

svaru liekot uz skaisti dekorativo, varbūt pārāk vei-

cināja ārīgu estētismu. Mums ari šķiet, ka šie

jaunie mācības paņēmieni vairāk piemēroti estētiski

sevišķi apdāvinātiem bērniem, kāmēr vidēji apdāvi-

nātie, tā tad lielu lielais vairums, no tās ļoti maz
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iegūs, kurpretim pastāvīga, pamatīga īstās dabas

novērošana un attēlošana kurā katrā skolniekā at-

tīstīs vērtīgas un nepieciešamas spējas, lai ari vis-

mazākā daļa no visiem bērniem būtu mākslinieciski

sevišķi apdāvināta.
Mums liekas, ka būtu atļaujams strādāt abām

metodēm, pie kam jaunā (dekorativi-stilizējošā) būtu

atļaujama tikai sevišķi apdāvinātiem bērniem, bet

dabas priekšmetu zīmēšanas metode būtu obligato-
riska visiem, kā to tagad redzam pat dekorativās

mākslas klasiskajā zemē — Japānā.
Tad ari jābaidās, vai jaunās komponēšanas me-

todes, it īpaši, kur tās lūko zinātniski pamatot, ne-

varētu novest uz pārāk lielu vienmuļību un šablo-

nismu. Spriežot pēc Pallata atsauksmes par ameri-

kāņu bērnu kompozīcijām un pēc tam, cik man pašam

bijusi izdevība tādas redzēt, būtu jādomā, ka šās

bailes nav bez pamata. Jo slavenie Amerikas sko-

las bērnu zīmējumi, lai tie ari ļoti veikli kompo-

nēti, tad tomēr visi cits citam ārkārtīgi līdzinājās,
tā kā jau varētu runāt par amerikānisku šabloni-

smu. Man bez tam ari šķiet, ka amerikāņu „zinātni-
skums" un stingrais racionālisms lielā mērā kavē

izpausties bērnu pašu stichijai, ko mēs ari tiešām

redzam viņu skolnieku zīmējumos, kas visi apbrīno-

jami korekti, bet bez „lielas līnijas" un pārāk bāli

ari krāsās. Man liekas, ka tos vārdus, kurus aug-

šām minētais Amerikas pedagogs Kuks teicis, kad

tas pirmo reizi ieraudzījis čecha C i že ka skolnieku

spilgtos, krāšņos, bezgala dzīvos zīmējumus un glez-

nas, proti: „That is no child \" (tas nav bērnu darbs!)
drīzāk varētu teikt par pašu amerikāņu bērnu dar-

biem. Jo, pēc manas sajūtas, taisni tas ir neber-

n i š ķ ī g i, kad bērni brīvās kompozīcijas glezno lauz-

tos toņos, kompozicijā turās pie stingriem, viņiem pa-
šiem daudzreiz pilnīgi nesaprotamiem un tos nepār-

liecinošiem likumiem un nelaužamām šablonām, kad

nevis viņu radošā fantāzija rosās, bet kad tie vie-

nīgi tikai pilda skolas grāmatas stingros paragrā-

fus.
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Dausa*) apgalvojums, ka dabas studijām zī-

mēšanas mācībā jānākot tikai otrā vietā, pēc manām

domām, gluži nepamatots un bīstams, jo taisni mīla

uz dabu un gaišas acis par dabas nevīstošo krā-

šņumu liek izjust un saprast īsto skaistumu un mo-

dina dzīvas un brīvas radīšanas tieksmes. Kompozī-

cijas plikumu" mācīšanos uzstādīt kā pirmo, nozīmē

šo dabisko svaigumu nomākt un dzīvo skatu aptumšot.

Vispār jāsaka, ka visādu plikumu" zinātniska

noskaidrošana un to uztiepšana zīmēšanas un glezno-
šanas mācībai skolās drīzāk var nākt par ļaunu, nekā

par labu, it īpaši sākumā, strādājot ar mazākiem

bērniem, kuros nedrīkst nomākt, bet, taisni otrādi,

vajaga ierosināt un attīstīt brīvas radīšanas spē-

jas. Bērniem pirmā laikā jāzīmē tā, kā viņi paši
visu saprot, sajūt un šķiet redzam, un tikai pama-

zām tie jāvada uz apzinīgāku, objektivāku un tad

ari uz techniski pilnīgāku darbu, kuru tad, protams,
ari var veicināt lietišķas zinātniskas atziņas*).

Konstatēdams to, ka vācu skolas patlaban iz-

vairās no visādiem ekstrēmiem, kā tam ari jābūt,
Pallats uzsver godīgu darbu, kas izriet no pamatī-
giem un patstāvīgiem dabas novērojumiem, un aiz-

rāda uz iepriecinošo parādību, ka no zīmēšanas mā-

cības jaunām mētodēm arvienu vairāk tiek iespai-
dota ari rokdarbu mācība. Kā pie mums, tā ari Vā-

cijā un citur, rokdarba mācībā mākslinieciskais ele-

ments ilgu laiku nemaz netika uzsvērts. Pie mums

tas, mazākais attiecībā uz zēnu rokdarbiem, gan vēl

līdz šim tā ir, un ari meiteņu rokdarbu mācībā tikai

atsevišķas skolas un viena otra mākslinieciski apdā-
vināta skolotāja sāk vairāk uzsvērt estētisko mo-

mentu.

Vācijā, pēc Pallata atstāstījuma, rokdarba este-

tizēšana izgājusi no zīmēšanas skolotājiem un sko-

*) Dow, Composition, New-York. 1922.

■) Par čecka Cižeka darbību un viņa"metodēm sal. rakstu

«Latvijas Jaunatne" šā gada 7-ā numurā: „Profesora Cižeka māk-

slas kursi jaunatnei, VinC" no Merijas Raitas (Mary Wright).
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lotājāim. lesākusies ir cīņa pret vienpusīgo teeh-

nismu, pret techniku technikas dēļ, kā ari pret me-

chaniski gatavu šablonu kopēšanu, un sāk piegriezt

nopietnu vērību godīgam, solidam amatam, savieno-

tam ar brīvu radošu īsta materiāla apstrādāšanu un

izveidošanu un īstiem, priekšmetam un materiālam

dabīgi piemērotiem, pašdarinātiem izgreznojumiem.

Sevišķi meiteņu rokdarbi, kas pirms kara vācu

skolās tā bija šablonizēti un gluži sastinguši pārmē-

rīgā prakticismā, tagad sāk pieņemt gluži jaunu rak-

sturu, atdzīvinājas un sāk uzplaukt. Vācijā pēc kara

rokdarbu mācība zēnu skolās ļoti maz ieviesusies, gal-
venām kārtām līdzēkļu trūkumu dēļ. Maz ari skolas

mākslinieciski izglītotu rokdarbu pasniedzēju. Sko-

lotāj i-mākslinieki vispār turēja un tura sevi ari tagad
vēl itin kā par pārāk labiem, lai pasniegtu skolās rok-

darbu. Tas, protams, pavisam aplam. Taisni māk-

sliniekiem vajadzētu lūkot iespaidot rokdarba mā-

cību skolās, lai tanī ienestu vairāk īstas un radošas

pašdarbības, lai attīstītu pareizu acumēru un izjūtu

par to, kas īsts, un tā lai audzinātu cilvēkus ar la-

bu gaumi. Kur rokdarbu pasniedz tīrais techniķis-
amatnieks, tur lēti var nodibināties pārāk praktisks
viedoklis uz darbu un šis pats var viegli mechanizē-

ties un šablonizēties.

Bez šaubām ari tīri amatnieciski-mechaniskam

rokdarbam ir sava audzinoša nozīme un nenoliedzams

iespaids pat uz rakstura audzināšanu, caur to, ka tas

pieradina pie lielas akurātības, pacietības, koncen-

trētas uzmanības un pamatības. Bet tādas pat īpa-

šības taču attīstās ari katrā tīri garīgā darbā —

zinātniskā, matemātiskā, ari laboratoriskos eksperi-
mentos. Un pārāk mechanizēts amatnieka darbs ar

laiku zaudē katru svaigumu un pievilcību, un to mēdz

izpildīt bez mazākās gara pacilātības, kamēr māksli-

nieciski nostādīts, tas pastāvīgi uztur možu interesi

un svaigu fantāzijas darbību.

Kur skolās ievestas speciālas rokdarba stundas,
tur būtu labi, ja tās tiktu mākslinieciskā garā vadī-

tas. Tad tās attīstītu daudz vairāk garīgas enerģijas
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un to audzinošs spēks un izglītības vērtība būtu jo
lielāki.

Tādēļ tad ari par rokdarba skolotājiem varētu

būt tie paši zīmēšanas skolotāji. Tie vislabāk

prastu rokdarbu pedagoģiski izmantot un neļautu
tam izvērsties par vienkāršu ēvelēšanu, zāģēšanu un

klīsterēšanu, kā tas notiek tur, kur to vada pedago-

ģiski neizglītoti un estētiski neskoloti mechaniķi-
amatnieki. šinī ziņā mēs nekādi nevaram attaisnot

Keršenšteinera skolās ievestos skolotāj us-amat-

niekus.

Amatniekam vieta ir ne skolā, bet

darbnīcā. Skolai nevis jāaudzina un jāskolo

amatnieki, bet jādod izglītība. Pat speciālai
arodnieciski-techniskai skolai jādod vairāk, nekā ti-

kai amats un amata technika, proti: techniska

izglītība, un tāpēc ari tādas skolas skolotājam

jābūt vairāk, nekā amatniekam: jābūt izglīto
tam pedagogam*).

Ari pamatskolās, kas taču ari uz izglītību grib

vest, izglītībai pamatus grib likt, rokdarba mācība

jāvada ne amatniekam, bet pedagogam, kas ir vai-

rāk, nekā tikai mechaniķis-techniķis vien.

Pats par sevi saprotams, ka ar to tīrās techni-

kas nozīme netiek noliegta. Būtu pat ļoti liels pār-

pratums, ja p. p. tādam zīmēšanas skolotājam uzti-

cētu rokdarba pasniegšanu, kas tā technikas nepār-

valdītu. Māksla pati taču ari nemaz nevar būt bez

amata. Katrai mākslai ir savs amats. Un tas māksli-

nieks, kas sava amata technikas nepārvalda, nevar būt

nemaz labs mākslinieks. Techniska nepilnība, neaku-

ratība pašā amatā nekādi nav attaisnojama, un tā-

pēc ari, protams, nekad nedrīkst uzticēt rokdarba

stundas tam, kas šā paša rokdarba nepārzin un kas

to nespēj iemācīt ar visu tam vajadzīgo techniku

un modināt cieņu pret pašu sīkāko tīri mechanisko

darbu.

*) SaJ. manu priekšlasījumu: „Skolas ideja*. Valters un

Rapa. 1924.
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Bet ja kāds ir labs meistars amatā, krietns tech-

niķis un apzinīgs un akurāts vissīkākā mechaniskā

darba darītājs un bez tam ari vēl mākslinieciski

un pedagoģiski izglītots, tad tas būs tas īstaisrok-

darba skolotājs skolās.

Kad sākās tā sauktā darba skolas kustība, tad

par to maz domāja. Tad tiešais praktiskais un tīri

mechaniskais, manuālais darbs bija galvenā lieta, un

estētiskais moments nemaz netika ievērots, kaut gan

patiesībā darba skolas ideja bija dabūjusi pašus spē-

cīgākos ierosinājumus taisni no mākslas pedagoģi-

jas kustības.

Rokdarbu mācībā skolās jāiedveš vairāk māk-

slas gara, jālauž tās sastingušais racionālisms un me-

chaniskums, tikai tad tas pedagoģiski attaisnosies.

Tad ari ar visu krūti rokdarbu varēs aizstāvēt

kā atsevišķu obligatorisku priekšmetu skolās. Un tas

ari būs jādara.

Nepietiek ar to vien, ka skolās valda „darba

princips". Zemākās klasēs rokdarbs vajadzīgs ari kā

speciāls priekšmets. Tāpat kā p. p. atsevišķas reliģijas
stundas vajadzīgas, un ne tik vien vispār
gars", vai kā atsevišķas zīmēšanas stundas, un ne tik

vien pieradināšana, katra priekšmeta stundā izpildīt
zināmus nepieciešamus zīmējumus. Uz „garu" vien

paļauties nevar. vien ticot, var velti gai-
dīt labu panākumu.

Tā tad, ne tik vien pašdarbības, darba, aktivitā-

tes jāievēro, ar roku jāstrādā ne tikai

atsevišķā gadījumā, vajadzības brīdī, bet jābūt tīri

speciālām rokas vingrināšanas stundām, gluži tāpat
kā nepietiek ar to vien, kad vispār griež vērību uz

higiēnu, pareizu sēdēšanu un kustībām, bet kad zi-

nāmas stundas vēl atsevišķi ziedo vingrošanai, kā

speciālam priekšmetam.

Tā p. p. nepietiek, ka „vispār" skatās uz glītu
rakstīšanu. Uz to vien nevar paļauties, un tāpēc va-

jadzīgas vēl īpašas glītrakstīšanas stundas zemākās

klasēs, kuras ari būtu jāvada māksliniekam.
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Darba pedagogi pārāk vienpusīgi un mechaniski

bija uztvēruši manuālo darbu, un tāpēc vēlams, lai

viņu idejas papildinātu mākslas pedagoģiski motivi.

Tad tas pats manuālais darbs, nekā nezaudējot no

savas amatnieciskās, audzinoši visai vērtīgās pamatī-

bas, reizē ari vēl ierosinās fantāziju un modinās un

attīstīs brīvas radīšanas spējas.
Protams, tam tikai tad būs kāda nozīme, ja ne

mākslinieciski ,/principi" vien tiks atzīti un ieteikti,
bet kad skolotāju starpā radīsies arvien vairāk īstu

mākslinieku un reizē īstu bērnu draugu, bērnu psi-
ches pazinēju, cilvēku ar pedagoģisku taktu un smal-

ku pedagoģisku sirdsapziņu.
No katra mākslas priekšmeta, pasniedzēja kā ari

no katra rokdarba skolotāja jāprasa, lai tas būtu bau-

dījis ari psicholoģiski-pedagoģisku izglītību, jo tikai

tad tas zinās, kā savu darbu virzīt un kurp savus

audzēkņus vest.

Ar šādas vispārīgas pedagoģiskas izglītības trū-

kumu izskaidrojams tas, ka arvien vēl daudz skolotāji
nemotivēti un pārāk vienpusīgi kultivē vai nu kaut

kādu vienu atsevišķu priekšmetu, vai zināmā priekš-
metā kaut kādu vienu nozari vai motivu, vai ari

pārāk daudz sagaida no kaut kādas vienas metodes,

ar kuras palīdzību cer atrisināt visas pedagoģiskās

prakses problēmas un no kuras sagaida brīnumu.

Tā p. p. zīmēšanas mācībā gluži neattaisnojams ir

tas, ka pārāk daudz un pārāk ilgi bērniem liek zī-

mēt brīvi to, kas kam iegribas, un kad no šādas zī-

mēšanas sagaida lielisku fantāzijas un brīvas radī-

šanas spēju attīstību.

Tas ir tas pats pārpratums, kādu redzam pie

pārmērīgas Jbrīvo domu rakstu" kultivēšanas.

Kā brīvie zīmējumi, tā ari brīvie domuraksti

ir ļoti laba lieta un tie zināmu laiku un zināmos ga-

dījumos katrā ziņā jāpraktizē, bet tāpat kā rakstīt

jāmāca ari par gluži noteiktu tematu, kā jāliek un

jāpieradina p. p. sīki un akurāti rakstiski referēt

par kaut kādu notikumu, parādību, vai izlasītu stā-

stu, tā ari blakus brīviem zīmējumiem un techniski
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vieglām brīvām kompozicijām, jau agri jāpieradina

pie uzdevumiem, kas gan techniski, gan pēc vielas

stiprāki bērnu saista, pie techniskiem un pat zināt-

niskiem zīmējumiem un pie tādiem, kas saistīti ar

rokdarbu.

Tā katram motivam katrā gadījumā būs ierādīta

sava īstā vieta. Nebūs nekāda vienpusīga un visu

izglītības gaitu traucējoša partikularisma, bet darba

procesā visi motivi būs ievēroti taisnīgi.
Nevarēs ari māksliniekiem pārmest, ka tie māk-

slu un tās nozīmi pārāk augstu vērtētu un to ne-

pelnīti izceltu uz citu momentu rēķina. Saistot p. p.

.zīmēšanu ar rokdarbu un uzdodot rokdarbu vadīt,

ja vien tas iespējams, tiem pašiem zīmēšanas sko-

lotājiem, skola gan liks iemīļot mākslu un modinās

cenšanos visu ikdienu pildīt ar tās garu, katru lietu,

rīku, priekšmetu padarīt pēc iespējas skaistu, bet

no otras puses nebūt neveicinās neauglīgu, ārišķīgu
salona estētismu, un liks sajust, ka tā vien nav māk-

sla, ko „smukā rāmī pie sienas var pakārt".
Kad mākslu kultivē ne tīri „abstrakti" vien, bet

iPēc iespējas ari sakarā ar paša darbu, tīri konkrēti,
kad tās garā izpilda pat katru vienkāršu rokdarbu,
tad mākslinieciskā gaume un smalkjūtība attīstās un

nodibinājās daudz drošāki, nekā ja ar mākslu no-

darbojas kā ar kaut ko tādu, kas dzīvo tikai savā,

no visa nošķirtā, pasaulē. Kā nodarbošanās ar māk-

sliniecisku zīmēšanu liek uz amatniecisko rokdarbu

citām acīm skatīties un tanī ienest pavisam jaunu,

garīgu elementu, tā savukārt nodarbošanās ar amatu

var ierosināt un veicināt zīmēšanu, tai radot jaunas

problēmas. Protams, ne truli mechaniski izpildītais

amats, bet radošs, patstāvīgs, darbinieka paša ideju
izteicošs. Kailā technika un tīri mechaniskais darbs

vien neviena ne uz kaut ko neierosina, bet, kā Pallats

izsakās par stundām ilgstošu zeķu lāpīšanu, „padara
melancholisku".

Un lūk, taisni tādēļ mums skolās vajadzīgi sko-

lotāji, kam pašiem ir laba, nobriedusi gaume, un kas

prot ari audzēkņos tādu modināt un nodibināt.
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Laba gaume ir izjūta par to, ka katram satu-

ram ir jāatron tam pilnīgi atbilstošā forma, ir smalka

izjūta par satura un formas saskaņu, un skolotājs,
kam tāda laba gaume ir, pratīs ari ne tikai skolnie-

kiem iemācīt katrai lietai tās īsto ietērpu atrast, ka-

trai domai īsto vārdu, katrai jūtai īsto izteiksmi,
bet palīdzēs tiem pašiem sev, savas pašu dvēseles sa-

turiem atrast pilnīgi atbilstošo īsto formu.

Bet tas nozīmē — pratīs tiem dot īstu izglītību.



Jautrā zinātne.

šo rakstu, kā ari nākošo, par skolotāj u-māksli-

nieku, šeit ievietoju bez lieliem pārgrozījumiem. Abus

turu par vērtīgiem skolas reformu vēstures doku-

mentiem.

Šarelmans, par kuru tie stāsta, pašlaik Vācijas
skolas dzīvē nespēlē tādas lomas, kā mākslas peda-

goģiskas kustības sākumā. Ir ari jākonstatē, ka viņš
savās teorijās un savā praktiskā darbā pēdējos ga-

dos nav gājis uz priekšu, bet ir iestidzis pārliecīgā
doktrinarismā. Tas, kas senāk viņā bija spēcīgs un

tiešām oriģināls, ir zaudējis savu svaigumu, kā to

redzam no viņa vadītā pedagoģiskā laikrakstā „Bau-
steine zur intimen Pādagogik". To atzīstot, tomēr

nedrīkstam būt pret viņu netaisnīgi un nevaram no-

liegt, ka viņa pedagoģiskās rakstniecības un darbības

pirmā posmā viņš skolā ienesis daudz jauna un iero-

sinoša, un ka pat tagad no viņa vēl daudz varam

mācīties. Protams, nevis skatoties uz viņu kā pa-

raugu, bet tikai redzot viņā spilgtu, svaigu, oriģi-
nālu skolotāja personību, kurā tas labākais ir — viņa

pāri kūsošais darba prieks. Ari viņa darba metodēs ir

daudz pareiza un pamācoša, bet, protams, tikai ze-

mākās skolas klasēs lietojama, kur bērni tiešām

— kā šarelmans to uzsver — ir vairāk mākslinieki

un dzejnieki, nekā to dažs labs vienpusīgs racionalists

domā.

Lasītājs, bez šaubām, šarelmaņa rakstos un dar-

bībā atradīs daudz tāda, kā nekādā ziņā nevarēs at-

zīt, daudz dīvaina un pat untumaina. Nevar, protams,
ari atzīt viņa pārmērīgo individuālismu, kādā tas brī-

žam paceļas pāri par vispārīgām skolas normām, ob-

ligatoriskiem likumiem, par skolas nelaužamo kārtību,
bez kādas nav iespējama visu tās darbinieku saska-



97

A. Dauge Māksla un audzināšana. 7

ņota rīcība. Ir skaidra lieta, ka ar visu to neskai-

toties, skolotājs var nokļūt līdz pilnīgam pedagoģi-
skam anarķismam un ka tā var lielā mērā kavēt

vispārīgo normālo, sistemātisko un auglīgo skolas

darbu.

Bet tikpat nepareizi būtu centīgam skolotājam

liegt brīvību strādāt tā, kā tas viņam vislabāk vei-

cas un visvairāk piemērots viņa talantam, ja vien

viņš pilda skolas galīgās prasības un

sasniedz skolai vēlamos rezultātus,
un ikbrīdi ari gatavs ir to pierādīt skolas vadītājiem,
vecākiem un sabiedrībai.

Lasītājiem no skolotāju aprindām, kas augstu
tura pašu skolas ideju un atzīst, ka nekādi nedrīkst

jaukt skolas vispārīgo kārtību, tās vienbūtību un

stingro stīlu, tiem šarelmaņa pārmērības un dīvai-

nības nav bīstamas. Tie visur zinās izlobīt pareizo
kodolu. Ja tie paši ir dzīvi un svaigi cilvēki, tie ar-

vienu būs gatavi mācīties no citiem ari tad, ja šie

ir citas garīgas struktūras cilvēki un daudzkārt citādi

domā un dara, nekā viņi paši. Mācīsies ari no ša-

relmaņa.

„Nekad nevajaga aizmirst, ka bērni ir jautra

tautiņa. Tie dzīvo vēl sapņu valstī, laimes laikos
...

Arvien tiem vislabāk iepatiksies un viņi visvairāk

iemīļos taisni visu to, kas jautrs. Un visu, ko bēr-

niem sniedz, taču taisni tādēļ dod, lai viņi to iemī-

ļotu ...
Vislabākā skola ir tā, kurā visvairāk strādā

un visvairāk smejas.. .Kas nav no dabas apbalvots

priecīgu garu un kas neprot no sirds un patiesi būt

jautrs, tam nav tiesības tapt par skolotāju."
Šie Lichtvarka vārdi, kurus viņš teica kādā pu-

bliskā lekcijā, man bieži iešaujas prātā, kad es redzu

skolotāju, kura sejā it kā sastingusi svinības, stin-

grības un nopietnības izteiksme un kas domā, ka

taisni šie ir nepieciešamākie pedagoga atribūti, bez

kuriem sekmīga pedagoģiska darbība nav domājama.
Tāds aizmirst, ka „bērni ir jautra tautiņa".
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Visvairāk pie bērniem kaut ko panāks un vis-

labāko iespaidu viņu garīgā un dvēseles spēju attī-

stībā darīs tāds skolotājs, kas pats zināmā mērā —

bērns, un kas spēj vispirmām kārtām līdzjust un līdz-

dzīvot bērnu priekiem.
Man bieži gadījies novērot, kā lielie lasa bēr

niem pasakas. Vieni izpilda šo darbu kā kādu

uzspiestu pienākumu, bez mazākās līdzdarbības. Otri

atkal, lai gan pasaka pati par sevi viņiem nekā ne-

sniedz, tomēr, redzot bērnu jautrās sejiņas, sajūsmi-

nājās un lasa ar prieku. Trešie — un šo pēdējo ir

ārkārtīgi maz — no pasakām aizraujas tāpat kā bēr-

ni, un tās lasot paši pārdzīvo īstu baudu. Tad tie-

šām norisinājās ļoti jautrs un auglīgs kopējs darbs.

Lielie un mazie cits citu ierosina, aizrauj un sasilda.

Tā ir ideāla

Un tomēr, cik maz tādu skolotāju, audzinātāju
un vecāku, kas sevī vēl uzglabājuši bērna dvēseli, un

kurus plaša izglītība, lielas zināšanas un pat paši

augstākie dzīves uzdevumi nekavē būt īstiem bērnu

draugiem, kuru pasaule tiem pazīstama un mīļa!
Vienīgi mīlēt bērnus — tas vēl nav viss. Savā

ziņā tos mīl gandrīz ikviens. Un tomēr, labsirdīgais

skolotājs, kas iecietīgi un saudzīgi izturās pret bērnu

nerātnībām, vai vectētiņš un vecmāmiņa, kas viņus
lutina, tēvi, kas brīvā laikā mīl ar tiem patrakoties
— ne ikreiz jau ir patiesi bērnu draugi. Viņi var

tiem dot daudz, tomēr bērnu garīgās dzīves attīstībai

vienmēr labāki kalpos tas, kas ir viņu draugs.

Tāds, kas piedalās viņu dzīvē ar dziļi poētisku sa-

pratni, kam būt kopā ar tiem ir tikpat interesanti,
kā būt ar pieaugušiem, un kam bērnu draudzība un

sabiedrība sniedz tikpat, un dažā ziņā pat vai vai-

rāk, kā pieaugušo sabiedrība un draudzība.

Labs skolotājs un reizē labs audzinātājs ir tas,
kuru viss, ar ko viņa audzēkņi labprāt nodarbojas,
ari pašu tiešām interesē, ja ari varbūt citādā ziņā
un no citas puses; kas darba priekšmetā pats vēl

kā meklē, pats vēl sagaida atrast ko jaunu, līdz šim

vēl nezinātu un nesaprastu. Tas, kuru kāds priekš-
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mets pašu garlaiko, nevar nemaz bērnos modināt in-

teresi par to. Tas, kuru bērnu klātbūtne un sabie-
drība garlaiko, nekā ar tiem neizdarīs.

„Es eju uz stundām tā, it kā dotos ceļojumā,
kad krūtīs kaist dedzīga vēlēšanās atrast līdz šim pa-

visam vēl nezināmas pasaules," — saka kāds ievē-

rojams mūslaiku audzinātājs. — „Tikai vispārīgos
vilcienos es zinu, par ko stundā runāšu. Sarunās ar

bērniem vienmēr rodas jautājumi un problēmas, par

kurām es pirms stundas nebiju ne sapņojis. Es ar-

vienu priecājos, ja šī atrisināšana man pašam ne uz

reizi veicas, bet kad vajaga pamatīgi „galvu palau-
zīt". Un jo intensīvāki man pašam „jālauza galva",
jo lielāku un dzīvāku interesi ieliek ari bērni šai

darbā. Mana interese viņus aizrauj. Ja turpretim
man pašam viss ir skaidrs un ne par ko vairs nav

šaubu, tad kopdarbs ar bērniem iznāk garlaicīgs. Es

tad tikai prātoju, skaidroju un pierādu, bet nav tad

īsta kopēja darba. Un tad nav nekāda prieka."

Par savām „jautrajām" un tomēr nopietna ko-

pēja darba pilnām stundām pazīstamais pedagogs ša-

relmans stāsta tā:

„Kad man klasē, bērnu priekšā kaut kas jāzīmē,
tad es arvienu jūtu, ka man trūkst vajadzīgās tech-

nikas. Tas, protams, ir slikti. Bet es nemetu darba

pie malas. Ari ar sliktu techniku var savā ziņā kaut

ko izdarīt. Es nemaz nesagaidu, lai bērni mani tu-

rētu par lielu zīmētāju. Ez viņiem ari nemaz negribu
iemācīt zīmēt. To dara citi skolotāji, speciālisti zī-

mēšanā. Bet es domāju, ka es citu ko bērniem va-

ru dot.

Kad es, p. p. vienu vai otru stāstu vai notikumu

ilustrēdams, kaut ko zīmēju uz klases tāfeles, es ne-

kad nezīmēju viens, bet darbā man vienmēr palīdz
visa klase. Tā bieži mani kritizē, lūdz izlabot, bet

ja kas iznāk labi, tad bezgala priecājas un gavilē.
Un tas ir ļoti jautri. Bet tas ir ari ļoti svarīgi, jo
tādā kopējā darbā bērnu smadzenes un fantāzija in-

tensīvi līdzi darbojas. Viņi ne tikai pasivi ko uzņem,
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bet paši atrod un izteic kaut ko īpatnēju, veido

līdz ar mani."

Zīmētājs mūsu skolotājs ir vājš, technika tam

ļoti primitīva, bet tā kā viņš ir cilvēks ar vaļējām
acīm un bagātu māksliniecisku fantāziju, kas ikvienu

lietu redz dzīvu, kas tanī uztver vienmēr pašu gal-

veno, tad viņa zīmējumi arvien ļoti raksturīgi un

bērniem lieliski ietīk: viņa resnie un labsirdīgie maiz-

nieki, cienīgi staltie gaiļi, briesmīgie vilki, lepnās

princeses vienmēr ne tikai kā iejūsmina un pacilā
bērnus, bet reizē ari atver tiem acis, liek tiem pa-
reizāki un drošāki uztvert cilvēku, lietu un parādību

raksturīgākos vilcienus.

Bērni tā gan, protams, neiemācās zīmēt, bet viņi
tomēr ir spiesti visu pārrunājamo vēl un vēl labāki

pārdomāt un tā galu galā labāki izprast. Kad tie,

aizrauti, seko skolotāja zīmējumiem, tie ir dzīvi ak-

tivi, ne vienu pašu acumirkli nav bez darba. Kad

skolotājs zīmē, labo, pārtaisa, domā, kā vienu vai

otru vilcienu pareizi attēlot, tad bērni visu laiku seko

viņa darbam un pabalsta to ar savu kritiku un pado-
miem: „Te acīm vajag būt lielākām, astei garākai,
zobiem asākiem" v. 1.1.

Tā skolotājs un skolnieki strādā kopēji, ar

vienādu interesi un aizraušanos, caur ko pagatavo-
tais zīmējums, kā visu viņu kopdarba rezultāts, vi-

sus ārkārtīgi iepriecē.
Šis jautrais darbs bērnus tā iejūsmina, ka viņi

ar nepacietību gaida nākošās stundas, kurā varēs at-

kal kopīgi strādāt. Bet apziņa, ka viņu aizrādījumiem

un domām piešķir nopietnu vērību, padara tos daudz

drošākus, sevī paļāvīgākus, modina viņu iniciatīvi.

Man bija izdevība noklausīties šādas stundas ne

vienā vien krietnā skolā. Klasē pastāvīgi valdīja mo-

ža dzīvība, sajūsma, smiekli un jautrība, bet arvienu

saistīta ar visnopietnāko un intensīvāko darbu. „Tas

labi, ja bērni daudz smejas, — paskaidroja man

kāds skolas vadītājs, — jautrība ir bērnu īsta daba.

Bērni, kas neprot no sirds smieties
— ir slikti, sa-

maitāti. Jautri bērni ir labi bērni. Viņi nav spējīgi
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darīt kaut ko sliktu, rupju, un viņi arvien ir krietni

biedri. Tiem nav vajadzīgs sprediķot morāli, stā-

stīt un mācīt par labsirdību, godprātību, taisnību

v. t. t. Bērnos jāmodina tikai interese par visu ap-

kārtējo, jācenšas viņiem iedvest mīlestību uz dzīvi

un cilvēkiem, tad viss labi. Ja kāds kaut ko ļoti mīl,

tad viņš tam nekad pāri nedarīs, un tāpat nepieļaus
ari citiem to aizskārt un apvainot. Pats no sevis viņš
jau būs taisnīgs, krietns un labs. Un bērni taču ie-

mīļo visātrāk taisni visu svaigo, jautro un līgsmīgo.
Patiess un šķīsts prieks, īsta jautrība, tas ir labā-

kais līdzeklis, kā piekļūt bērnu dvēselēm. Ar bēr-

niem visizdevīgāki sarunāties šai valodā, jo viņi to

vislabāki un visātrāki sapratīs. Bet ja viņu sirsniņas

jau ir iesilušas šķīstā un nevainīgā bērna priekā, tad

ar tiem var darīt visu, ko grib. Ne par velti Gēte

sacīja, ka tāda jautrība — visu tikumu avots un

sākums."

Man bija izdevība noskatīties, kā šis skolotājs
pat Dievvārdu stundā ienesa jautrības elementu un

neprofanēja, bet gan pacēla šo mācību, modināja
bērnu sirsniņās pašas maigākās un cēlākās jūtas.

Skatījās Dūrera gleznas „Marienleben" — „Svētās

Marijas dzīve"
—,

no kurām ikvienam skolniekam

bija priekšā savs eksemplārs. Kā skolotājs, tā skol-

nieki iedziļinājās šinīs, maigo un gaišo laimi attēlojo-
šās gleznās. Uzmanīgi aplūkoja vissīkākās lietiņas,
un bērni paši arvien uztvēra kaut ko labu, tīkamu,

jautru. Skolotājs par visu stāstīja veselus stāstus,

— par mežu, par mājiņu, par katru bildē attēlotu

cilvēku. Bet visvairāk viņš runāja par pašu svēto

ģimeni. Nevis svinīgi pamācīdams un sprediķodams,
bet tā, kā mēdz stāstīt par mīļiem un labiem pazi-

ņām. Stāstīja ari daudz priecīga, pat jocīga. Kad

atskanēja zvans, un stunda beidzās, tad kāda maza

meitenīte, īstā mīlas un līgsmības sajūsmā, laikam

domādama, ka neviens neredz, paklusām noskūpstīja

Jāzepu, Mariju un Jēzus bērnu.

Var iedomāties, ko bērni izjuta, kad pēc tam vi-

ņiem stāstīja par šās ģimenes nelaimi un ciešānām,
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kuru viņi bija tā iemīļojuši, un kura viņiem pēc sko-

lotāja stāstiem bija kļuvusi tik pazīstama un dārga.

Līdzjust var tikai tam, žēlot tikai to, ko jau mīl.

Jāliek kas iemīļot, un tad tikai var to likt žēlot.

Daudz audzinātāju un skolotāju izdara lielu kļūdu,
kad tie bērnos lūko modināt līdzcietību, rādot tikai

dzīves ļaunās puses, ciešānas, slimību, nabadzību, un

likdami par visu to pārāk agri lasīt.

Man reiz bija dota pārrunai kāda pazīstama
krievu pedagoga sastādīta chrestomatija. Tā bija
sastādīta no teicamiem labāko rakstnieku darbiem,
stāstiem un dzejoļiem. Par sevi ņemot gandrīz kat-

ram gabaliņam bija sava mākslinieciska un ētiska

vērtība. Chrestomatijas sastādītājam ir bijuši vis-

cēlākie nodomi — ierosināt bērnos līdzcietību un mī-

lu uz tiem, kas nabagi, pazemināti un nicināti. Viņš
savas lasāmās grāmatas priekšvārdā ari pareizi uz-

svēra, kā līdzjūtību nevar modināt ar morāles spre-

diķošanu, bet ka tā mostas tikai no dziļiem un spilg-
tiem pārdzīvojumiem, un ka bērnu dvēselē to drī-

zāk modinās nopietna dzeja, nekā abstrakta morāle.

Viņš tādēļ savā grāmatā bija ievietojis daudz spēcīgu

un aizraujošu, no ievērojamākiem rakstniekiem uz-

rakstītu gabalu. Bet sastādītājs nebija ievērojis
bērnu dabu. Viņš bija piemirsis to, ka „bērni jautra

tautiņa". Viņš neprata runāt bērnu valodā.

Te daži raksturīgi virsraksti no minētās grāma-
tas: Slimais puisēns. Mātes nāve. Pie mātes kapa.
Tēvs un slimā meitiņa svētvakarā. Kā vectēvs sa-

slima un nomira. Bārenītis — akrobāts. Zemnieku

bērni ziemā. Bērna kaps. Jaunās atraitnes sēras.

Bāreņa asaras. Vectēvs un slimais dēla dēls. Naba-

dzīgā svētceļnieka dziesma. Sēras pie mirušās sie-

vas kapa. Dēla-karavīra pavadīšana v. t. t. Tāda

rakstura gabalu grāmatā visvairāk. Jautra, dzīves

priecīga grāmatā gandrīz pavisam trūkst. Tā ir liela

kļūda, kas radusies aiz bēdīga pārpratuma.
Man ne prātā nenāk, it kā par tādām nopietnām

lietām ar bērniem nemaz nebūtu jārunā. Mākslas

tēlojumā tiem var rādīt ari sērīgas, briesmīgas un
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pat satricinošas ainas, ar viņiem var un vajag runāt

ari par nabadzību, netaisnību, cietsirdību un nāvi.

Bet ja mēs bērniem sniegsim pirmā kārtā šādas ai-

nas, tad mēs tiem varam stīprā mērā kaitēt. Mēs

viņus varam vai nu pieradināt pārāk nebērnišķīgi svi-

nīgi un tā tad neīsti runāt par visām tām lietām

un itin kā liekuļot līdzjūtību tur, kur tās varbūt vēl

nemaz nav un nevar būt, vai atkal varam viņu domām

un fantāzijai dot slimīgu virzienu, satricināt bērnu

maigo un možo dzīves prieku.
Bērnu grāmatai jābūt dzīvai, svaigai un jautrai.

— „lerosināt bērnos priecīgu un spirgtu garu, —

tas ir galvenais. Jautra sirds ir atsaucīga pret visu

labu. Bet jautrā un priecīgā garā bērni ari strādā

citādāk, nekā skumji un nospiesti bērni. Prieks un

jautrība — ir ar k 1 s, ar kuru jāuzar bērna dvēseles

lauks, lai tas kļūtu irdens un auglīgs visam labam un

daiļam." Tā saka augšā minētais Bremenes peda-

gogs šarelmans. No viņa rakstiem, kuros viņš daudz-

reiz sīki, it kā protokols, atstāsta savu stundu gaitu,

redzams, kā viņš savu principu izved dzīvē.

Ar kādu viņa interesantu mēģinājumu man šeit

gribētos iepazīstināt lasītājus. Praktisku novēro-

jumu un mēģinājumu atzīmējumi šādos jautājumos
bieži no lielāka svara, nekā teorētiskas pamācības.

Šis skolotājs ir izdevis grāmatiņu, kuru sarak-

stījušas un ilustrējušas viņa mazās skolnieces „Der

Geburtstag". Jansena izdev., Hamburgā 1907. g. Šī

grāmatiņa ir ļoti nopietna un sistemātiska, bet ari

ārkārtīgi jautra darba produkts, un viņa var teicami

ilustrēt augšā izteiktās domas, ka vislabākās, t. i.

visproduktīvākās stundas ir taisni tās, kurās bērni

priecīgā garā un līgsmē mīļu darbu dara.

Skolotājs taisni to centies sasniegt: savienot vis-

nopietnāko un koncentretāko darbu ar vislielāko

jautrību un prieku.
Par to visu šarelmans stāsta savu bērnu grāma-

tas priekšvārdā, protams, ne tādēļ, lai viņam akli pa-

kaļdarītu (pakaļdarīšana pedagoģijā ir tikpat ne-

vietā, kā mākslā), bet gan vienkārši tādēļ, lai rā-
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dītu, kā jautrība ne tikai netraucē nopietni strādāt,
bet gan pavisam otrādi : darbu lieliski ierosina un

neļauj pagurt enerģijai.

Viņš stāsta tā:

„Jaukā vasaras rītā es iegāju savā klasē un at-

radu bērnus, kā parasts, grupās sastājušos, dedzīgi

sarunājamies.

„Nu, jūs esat atkal visi kopā, pilnā skaitā/ es

iesāku. Pēc viņu jautrās un trokšņainās atbildes, kā-

da no mazākajām meitenītēm pienāca pie manis un

teica: „Bet vakar es ļoti vēlu aizgāju gulēt." — ,/Tā!
Nu kādēļ tad tā?" — „Es biju pie savas draudzenes:

mēs svinējām viņas dzimumdienu. Bija ļoti jauki.
Mēs rotaļājamies un dzērām lapenē šokolādi." Te

pienāca ari citas meitenītes, kas bija piedalījušās šai

goda dienā, un nu sāka stāstīt par visu, kā tur bijis.
Es šo to pajautāju, censdamies pakāpeniski pāriet

uz daudzmaz vispārīgāku tematu, lai pie mūsu saru-

nām varētu piedalīties ari citas skolnieces. Sākās pār-

spriešana par dzimumdienu svinēšanu vispār, un nu

es dabūju dzirdēt dažādas interesantas domas un as-

prātīgas piezīmes par šo priekšmetu. Ikviena no mei-

tenītēm gribēja kaut ko pastāstīt. Bērni mani ie-

lenca, un viņu dedzīgajiem stāstiem un piezīmēm ne-

bija gala. Beidzot es iebildu: „Bērni t tā kā man ne-

kādi nav iespējams noklausīties visu, ko jūs stāstāt,

tad sēžaities tagad un uzrakstiet, ko jūs kurā vēl gri-
bētu man teikt." Mani vārdi atrada skaļu un līgsmu

priekrišanu, un bērni saskrēja savās vietās, lai ķer-
tos pie darba.

„Kāmēr bērni gatavojās strādāt, man iešāvās

prātā šādas domas: mani bērni taču ne pirmo reizi

raksta par tādāmlietām, un redzams, ka tieari šoreiz

strādās ar interesi. Bet, lūk, kā es vēl neesmu izmēģi-

nājis, un ko vajadzētu darīt: vajadzētu pārliecinā-

ties, vai mana klase spējīga izpildīt tādu darbu, kas

nav pabeidzams vienā stundā, bet kas būtu jāturpina

vienu, divas nedēļas un, varbūt, pat ilgāk? Vai viņi

nepagurs? Vai bērniem neapniks tāds ilgs darbs par
vienu un to pašu tematu?
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„Labi, pamēģināšu! Redzēšu, vai laimēsies pār-
varēt bērniem piemītošo izklaidību un neapslāpējamo
tieksmi pēc ātras pārmaiņas, vai izdosies koncentrēt

viņu spēkus vienā pašā priekšmetā, virzīt tos vienam

tīri speciālam mērķim pretī...

„Un atkal es, it kā nejauši, izteicu visai klasei

domas, ka, patiesību sakot, par dzimumdienu svinē-

šanu taču tikdaudz ko teikt, ka tas vienā dienā ne-

maz nav uzrakstāms, un ka tādēļ labāki būtu, ja šo-

dien uzrakstītu tikai pirmo daļu, bet rītu otro, tad

trešo v. t. t.

„lesākās pārrunas un darba plāna apspriešana.
Nolēmām rakstīt ikdienas nodaļu. Pirmās nodaļas
virsrakstu izvēlējāmies tādu: „Kā viņa no rīta pa-

modās/ Sākām prātot par meitenes vārdu, tika

pārcilāti visvisādi nosaukumi. Galu galā palikām pie
Elfrīdas. Es uzrakstīju uz tāfeles virsrakstu, bet lai

bērniem būtu vieglāk sākt, tad pats uzrakstīju ari

pirmo teikumu: „Saule tikko bija uzlēkusi. Klusi,
klusi pavērās guļamistabas durvis, un..." tā, un nu,

bērni, turpiniet vien tālāk paši!

„Ar lielāko prieku bērni ķērās pie darba. Ne-

pagāja ne divi minūtes, kad jau dažas meitenītes,
kā tas pie mums parasts, piecēlās, lai nolasītu

kās vietas". Tādas atsevišķas vietas pastāvīgi tika

lasītas un visspilgtāko un raksturīgāko es stenogra-
fiski atzīmēju savā kabatas grāmatiņā. Beidzot, kad

man likās, ka savākts pietiekoši daudz materiāla, es

sacīju: „Pietiek! Tagad uzzīmēsim šai nodaļai bildi!"

„Jauniem spēkiem, ar vēl lielāku sajūsmu, bērni

ķērās atkal pie darba. Pēc kāda laika visa klase bija

pagatavojusi vairāk nekā50 zīmējumu, no kuriem lie-

lākā daļa attēloja to momentu, kad Elfridas māmiņa
ienāk viņas istabā.

„Kad zīmējumi bija pabeigti, es tos apskatot at-

radu, ka vienai no meitenītēm labi padevušās por-

tjeras pie durvīm, otrai atkal — mazgājamā bļoda,
bet trešai lieliski izdevusies gulta, vēl kādai citai —

omulīga apaļa māmiņa.
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„Stundas beigās lielākā daļa bērnu bija salikuši

zīmējumus uz katedra. Tad es paņēmu lielu baltu

papīra loksni, un meitenītes uz tās uzzīmēja visas la-

bāk padevušās zīmējuma daļas: viena
— gultu, otra

— māmiņu, trešā — portjeras, ceturtā — mazgājamo

bļodu v. t. t., tā kā beidzot iznāca viena pati ai-

na, kas apvienoja sevī to labāko, ko ražojusi klase.

Tā mēs divu nedēļu laikā sastādījām veselu grāma-

tiņu ar ilustrācijām, kas ir mana un manu 9—lo ga-

dus veco meitenīšu kolektivā darba rezultāts.

„Pats par sevi saprotams, ka viss no bērniem uz-

rakstītais mudžēt mudžēja gramatiskām un ortogrā-
fiskām kļūdām. Es, protams, atzīmēju tikai to, ko

dzirdēju. Un tā mūsu grāmatiņa nodrukāta bez

kļūdām. Darba laikā šim apstāklim es nepiegriezu
nekādas vērības un vēl tīši sacīju bērniem: „Jums

pašlaik nevajaga censties rakstīt pareizi un skaisti.

Par to jūs tagad nemaz nedomājiet. Rakstiet ātri un

domājiet tikai par to, ko gribat teikt." Un citādi jau
tas nemaz nedrīkst būt. Bērni vēl mazāk nekā lielie

ir spējīgi kalpot diviem kungiem reizē. Ja viņus pie-
spiež rakstīt skaisti un bez kļūdām, tad viņu uzmanība

un enerģija vēršas vienīgi tikai uz ārējo formu, pie
kam „saturam" nevar piegriezt tik daudz vērības.

(Skaistas un pareizas rakstības iemācīšanai jāiekārto

īpašas stundas).
„Mans personīgais darbs bija tas, lai no visa uz-

rakstītā izvēlētos pašu interesantāko un raksturīgāko,
un lai šos izvēlētos teikumus apvienotu sakarīgā tek-

stā. Tā kā fabulas mūsu aprakstā gandrīz pavisam

nebija, tad ari nebija tik daudz no svara tas, kādā

kārtībā šie teikumi saistījās. Vispār mūsu stāsta vēr-

tība un daiļums nav meklējami kompozīcijā, bet gan

katra atsevišķa teikuma konkrētajā saturā.

„Tas pats jāsaka ari par zīmējumiem. Ari tur

es ņēmu tikai pašu raksturīgāko un atsevišķas vietas

apvienoju par kautko vienu un veselu. Ļoti reti es

pats no sevis kaut ko pieliku klāt, un ari tad vienīgi
tikai tādā gadījumā, ja bērni paši to noteikti pra-

sīja.
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„Katrā ziņā var teikt, ka grāmatiņa ir skol-
nieku un skolotāja kolektiva darba pareiza un pilnīga
atspulga, pie tam tāda darba, kurā piedalījās visi bez

izņēmuma un līdz pašām beigām nenoguruši. Es ne-

atceros redzējis citādas, kā tikai tādas sejas šinī dar-

bā, kurās apvienojās īsts prieks ar gandrīz svinīgu
nopietnību.

„Ar kādu uzcītību un prieku bērni strādāja, kā

viņi izrādīja savu sajūsmu paša koncentretākā darba

brīžos! Cik viņi visi bija apmierināti, kad redzēja
rezultātus, kad es tiem lasīju priekšā galīgi rediģētu
nodalu!

„Cik reizes negadījās, ka pašā čaklā rakstīšanā

kāda no meitenītēm pietrūkās kājās un svētlaimībā

skaļi iesaucās: „Bet ta' tik es uzķēru labu vārdu, skat',
kā laimējās!"

Un šās laimīgās idejas dēļ, priecīgā uzbudinā-

jumā, tikko spēja saturēt spalvu rokā.

„Kā šodien viņas visas redzu savā priekšā, visas

šās mazās rakstnieces, redzu kā dzirkst viņu actiņas,
kā spalvas slīdēt slīd pa papiru, bet rokas dreb no

uzbudinājuma un domu uzplūdiem, ar kuriem grūti

galā tikt. Dažas no meitenītēm nevar nemaz uz vie-

tas nosēdēt, grozās un lokās, un smiedamās paklusām
stāsta savām biedrenēm, ko izdomājušas.

„šis intensīvais darbs, aizraujošā patstāvīgā dar-

ba process pats — tas ir galvenā lieta, bet nevis sa-

sniegtais rezultāts.

„Es ari it nebūt neuzskatu par vēlamu attīstīt

bērnos vienīgi tikai mākslinieciskas veidošanas spē-

jas, un skolas uzdevums, protams, nav sagatavot un

izlaist dzīvē gatavus māksliniekus un rakstniekus.

Bet lieta tā, ka rakstīt un zīmēt klasē ir visvienkāršā-

kais darbs, kam nav vajadzīgi nekādi sevišķi mācī-

bas līdzekļi, un kas neprasa nekādas īpašas sagata-

vošanās, bet kas var norisināties kurā katrā brīdī.

„Šādā veidā strādājot, mūsu jaunā skola ne do-

māt nedomā pārvērst nopietnu darbu par rotaļu, un

es uzskatu to darbu, kura rezultāts ir šī mūsu grā-

matiņa, par tik nopietnu, kādu vien tik var iedomā-
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ties. Līdz šim skola bērniem uzstādīja daudz mazā-

kas prasības. Viņa prasīja tikai, lai bērni uzmanīgi
sekotu tam, ko runā un skaidro skolotājs, lai tie zī-

mētu tā, kā zīmē skolotājs, lai rakstītu tā, kā raksta

viņš v. t. t., tā kā bērni vienmēr virzijās pa citu at-

rastām un iemītām tekām. Mēs, jaunie pedagogi,
vēlamies un prasām, lai bērni ari lūkotu iet pa pašu

ceļiem..."
Tagad dažus vārdus par pašu grāmatiņu.
Tam, kas bērnus pazīst un mīl, nevar nepatikt

šī nemākslotā, līgsmā un sirsnīgā mazo rakstnieču va-

loda, viņu stāstījuma dabīgā un mīļā vienkāršība. Te

nav neviena neīsta vilciena, bet viscaur skan visīstā-

kā bērnu valoda, gluži tāda, kādā tie runā mājās sa-

vā starpā, vai ar savējiem. Tikai bērnu draugs un

tas, kas poets savā dvēselē, sapratīs šās valodas dai-

ļumu. Te daži piemēri: „Kad pulkstens nosita trīs,
tad māte sacīja Elfridai: „lesim uzpost lapeni, drīz

nāks tavas draudzenes!" Abas aisgāja. Galdu māte

apklāja ar jauno galdautu. Elfrida saslaucīja zari-

ņus un lapas no grīdas. Bet māte viņai teica: „Aiz-

teci, meit', atnes lupatu, es apslaucīšu vēl krēslus!"

„Visa lapene tik zaļa, tik zaļa. Krustēvs Teo-

dors nopircis karodziņus un papira dzirnaviņas un

raibi izpušķojis visu lapeni. Māte atnesusi traukus,

lai bērni varētu dzert lapenē pienu. Elfrida atnesusi

savu torti, uzlikusi uz galda un aplikusi apkārt vai-

ņagu.

„
— Bet māmiņ, kāpēc tad tu esi atnesusi se-

šas tasites? Viena taču lieka," sacīja Elfrida. —

„Bet vai tad tu pati, bērns, nedzersi?" ievaicājās mā-

te. — „Ak, tu Kungs!" Elfrida iesaucās: „tiešām, es

pati sevi nemaz neesmu skaitījusi."

„Tad māte sagrieza torti mazos gabaliņos, bet

krusttēvs Teodors piekāra pie lapenes griestiem lielu

lampionu. Viss bija gatavs."
Zīmējumu krāsas, protams, spilgtas. Visvairāk

zila, sarkana un dzeltena. Krusttēvs Teodors mirdzo-

ši zilā, bet vecmāmiņa gaišdzeltenā krāsā. Bērnu no-

jauda par kaut ko tīkamu taču vienmēr saistās ar
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gaišām mirdzošām krāsām, un visu to, ko viņi ļoti mīl

(māmiņu, tētiņu, krusttēvu, zirgu, lelli v. t.t.'), viņi
vienmēr mēdz tēlot spilgtās un gaišās krāsās*).

No visiem grāmatiņā ievietotiem zīmējumiem
dveš pretī prieks, līgsme un mīla. Ar mīlu tie visi

pagatavoti: ik puķīte, ik tasīte, galds, galdauts, aka-

ciji pie lapenes, aizkari, torte, puķes uz palodzes un

dāvanas uz galda. Skatot šos zīmējumus, it kā redzi

bērnu mirdzošās acis, dzirdi viņu smieklus, — un ari

pašam dvēselē kļūst gaiši un silti un pašam gribas
smiet.

Un tiešām, ir kam pasmieties un par ko paprie-
cāties! Lai ņemam tikai, piemēram, to pašu lielisko

krusttēvu Teodoru. Ir tikai jāuzmet acis uz to, cik

viņš apaļš un resns, kā viņš, paciņu padusē, ienāk

istabā, seju tādā vaibstā savilcis, ka tūlīt var manīt:

nu viņš atkal gatavs uz kaut kādiem niķiem. Un pa-

tiesi, jau priekšistabā viņš uzvelk cepuri uz acīm tā, ka

Elfrida sākumā viņa nemaz nepazīst un atjēdzas ti-

kai tad, kad viņš sāk smieties. Apsveicinājis El-

frīdu, viņš pasniedz tai paciņu, kurā viņa, attinusi,

ierauga gabalu torfas. Viņa sāk smieties. Viņa ļoti
labi pazīst krusttēvu Teodoru un zin, ka tas tikai

joks. Un tiešām, izrādījās, ka tas vis nav torfas ga-

bals, bet gan torfai līdzīga kastīte, kurā ielikta maza

jocīga gumijas lelle.

Visu laiku krusttēvs Teodors darbojas līdz ar

bērniem, pušķo lapeni, rotaļājas un trako ar tiem.

Par viņa jokiem tiek stāstīts tā:

„Tur bija šunelis, vārdā žuļiks. Kad visi bērni

sēdēja lapenē, krusttēvs Teodors sauca: „žuļik, žu-

ļik!" šunelis pietecēja tam klāt, bet krusttēvs aizgāja

ar to uz Elfridas istabu, uzmauca tam vecu kamzoļu,

*) Man priekšā mazas meitenītes zīmējums, kura tēlots cil-

vēks ar garām, garām izplēstām rokām. Viss viņš krāsots

spilgti sarkanā krāsā. Uz jautājumu: „Kādēl viņam tik garas

rokas?" meitenīte atbild: „Viņš taču loti priecīgs, jo viuš

brauc uz savām kāzām. Tas — mans krusttēvs!" — „Bet kā-

dēļ tad viņš viss sarkanā krāsā?" — „Tadēl, ka es viņu loti

mīlu..."
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uzlika galvā gardibeni un tad tādu aiznesa uz la-

peni.

„žuļiks iešmauca lapenē, bet bērni šausmīgi pār-

bijās, žuļiks taisīja dažādus kunstiķus: gāja uz pa-

kaļkājām, piegāja pie ikviena un apsveicinājās. Krust-

tēvs Teodors iedeva tam spieķīti, kuru tas turēja pie

pleca kā šauteni, bet pēc tam iedeva lietus sargu. Tad

žuļiks sēdēja uz krēsla, un krusttēvs Teodors lūdza to,
kaut ko pastāstīt, bet žuļiks, visiem par lielu prieku

un gavilēm, sāka skaļi riet.

„ledeva viņam kurvīti, kuru tas padevīgi turēja,
bet bērni meta tanī pīrāga gabaliņus atalgojumam,
ka viņš visu tik teicami izpildījis.

„Pēc šī jandāliņa visi atguvās, ka trūkst Elfri-

das. Bet viņa bija pārģērbusies mātes garajās drēbēs,
uzlikusi brilles uz deguna un aubi galvā, un iznāca

ar kurvīti rokā. Bija atkal par ko priecāties un

smieties.

„Tā bērni līgsmojās līdz vakariņām. Bet kad

pēc vakariņām pavisam satumsa, tad visi sāka tai-

sīties uz mājām. Māte iedeva katram papīra luktu-

rīti, ar kuriem rokās bērni vispirms sarīkoja gājienu

ap lapeni. Resnais jautrais Teodors gāja visiem pa

priekšu un dziedāja jocīgu dziesmu.

„Tad atkal visi bezgala smējās, bet Režija, kura

tik labi prata dziedāt, un kura skolā dziedāšanā

vienmēr dabūja „pieci", teica: „Bet tagad nodziedā-

sim to jauno dziesmiņu, kuru mums iemācīja šarel-

maņa kungs!"

„
— Ja, ja, dziedāsim, dziedāsim!" iesaucās visi,

sastājās kopā un dziedāja.

„Tad atvadījās. Elfrida savas draudzenes mazī-

tiņ pavadīja un tad, lakatiņu vēcinādama, vēl kliedza

viņām pakaļ: „Ar labu nakt', ar labu nākt', saldu

dusu!"

„
— Tev ar', tev ar'!" — atbildēja meitenītes un

aizskrēja prom ..."

Pēdēja lappusē attēlots, kā bērni, lampioniem

rokās, aiziet, un kā no lampioniem platām dzelte-

nām svītrām, kā no ķiniešu saules, plūst gaisma, bet
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uz verandas kāptuvēm stāv Elfrida, māte un lieliskais

krusttēvs un vēcina lakatiņus.
„Šo stāstu un šos zīmējumus ražojušas mazas

meitenītes, — saka šarelmans, — pie kam es šim

Jbrīvajam" darbam varēju ziedot ļoti maz laika, un

ari tad vēl tikai reizreizēm. Kas būtu, ja ar bērniem

visās stundās no pašas pirmās skolas dienas piekoptu
šim līdzīgu jautri nopietnu darbu!

„Un kas iznāktu, ja manai klasei dotu iespēju
veselus astoņus gadus no vietas tā strādāt! Kāds

darba prieks mostos, kā spēki briestu, par kādiem

vērīgiem, gudriem un drošiem cilvēkiem izaugtu mani

bērni! Visur, kurp tie ietu, tie ienestu ko jaunu un

svaigu, un katrā lietā un vietā jaunas vērtības ra-

dītu. Cik ļoti tādi cilvēki vajadzīgi \"



Skolotājs - mākslinieks.

(Vēl par šarelmani.)

Viņš — skolotājs. Nelielā vācu pilsētas tautskolā

viņš strādā ar 9, 10 gadus veciem bērniem. Viņš tos

mīl, labi pazīst ikvienu un ir viņiem draugs. Strādā

labprāt, bieži vien patiesi aizraudamies.

Bet tomēr ir acumirkļi, šausmīgi, mocoši brīži,
kad viņš jūt pagurumu, apātiju, tukšumu,dažreiz pat
riebumu pret darbu, pret parastajiem ikdienišķajiem
klases pienākumiem.

Bieži vien viņam liekas, ka bērni garlaikojas, ka

viņi strādā bez patikas, pret gribu, un ari viņam pa-

šam ir garlaicīgi. Mūžīgie atkārtojumi tā apnikuši,
ka ir ļoti jāpiespiežas, lai varētu runāt par vienām

un tām pašām garlaicīgām lietām.

Dažbrīd viņu sagrābj izmisums. Viņam tad tik-

tos triekt grāmatu un spalvu kaktā, pazust, aizcirst

klases durvis un skriet un skriet bez apstājas. Tā-

dos brīžos viņš nolād savu likteni. Kādēļ, kādēļ gan

viņš kļuva skolotājs? Vai ir pasaulē vēl nederīgāks,
nedzīvāks un neauglīgāks darbs, kā taisni skolotāja?
Un galvenais: vai var būt pasaulē kaut kas garlai-

cīgāks?
Zvana.

Glītrakstīšanas stunda.

Ar īgnumu viņš atver klases durvis. Tā pati

aina, kas vienmēr: kā parasts, piecdesmit bērni vien-

muļi un trokšņaini pieceļas kājās. Sākas stunda. Rak-

sta. Pats viņš raksta uz klases tāfeles lielus korektus

burtus un izskaidro katra vilciena formu un raksturu.

Skolnieki strādā uzcītīgi un rūpīgi, visu pārraksta,
atbild droši un noteikti.

Un tomēr garlaicīgi. Bet ko darīt? Jāstrādā!

Tā tad: rakstiet vēl reiz! pirmā rinda! otrā! trešā!

nākošā! vēl! vēl! un vēl!
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Un tā bezgala. Vienu, divi, trīs stundas. Ve-

selām nedēļām, mēnešiem, gadiem — vienu un to

pašu, vienu un to pašu! Apžēlojāties, kad viss tas

reiz beigsies?

Raksta.

„Klau', Reini, kas jums šodien bija pusdienā?"
tā izgrūda gluži piepeši skolotājs, ne visai asprātīgi

un pavisam nevietā. Bet nevarēja noturēties. Lai

gan muļķīgi, tomēr kaut kas taču bija jāsaka, lai pār-
trauktu nospiedošo klusumu.

Un mērķis sasniegts. Viss atdzīvojās. No sa-

runām par ēšanu pārgāja uz daudz interesantākiem

priekšmetiem, it īpaši uz gaidāmiem skolas svētkiem

un ekskursiju. Kas par plašu un neizsmeļamu tematu !

Minūtes piecas triec dedzīgi un jautri. Visiem tik

labi.

- Tomēr laiks atkal turpināt darbu! Pietiek! Ta-

gad atkal rakstiet! Pirmā rinda! otrā! trešā!

Raksta.

Tikai skolotājs pa tam jau pārdomājis tā: tagad
es uz katru stundu apbruņošos ar iepriekš padomātu,

gatavu, visiem interesantu tematu. Strādāsim un sa-

runāsimies. Citādi nevar. Aiz garlaicības var vai

nomirt. ,
Zīmēšanas stunda. Atkārtojas tas pats. Pēc pro-

gramas pašlaik jāzīmē taisnu līniju ornamenti. Kā

skolotājam, tā skolniekiem — garlaicīgi oficiāls iz-

skats, i
Zīmē kvadrātus. Sadala tos divās, trijās un če-

trās daļās.

Linijas, linijas, linijas.
Padodas viņas, protams, taisno vietā līkas. Sāk

ģērēt ar gumiju. Traipa, kasa, dzēš, zīmējums ne-

glīts, ne pēc kā neizskatās. Neviens, itin neviens ne-

strādā ar patiku.

Kādēļ tā? Zīmēšanas programas taču sastādī-

tas no gudriem vīriem, no mācītiem pedagogiem, no

veselām komisijām, kas sastāv no labākiem lietpra-

tējiem. Metodiski, loģiski, zinātniski. „No vienkār-

8A. Dauge Māksla un audzināšana.
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šākā uz sarežģītāko, no vieglākā uz grūtāko" ...
Kā

liekas, tad labāk nemaz vairs nav iespējams.
Bet tas jau ir tā nelaime, ka viss tas, kas meto-

disks, sistemātisks zinātnisks, ka tas ne ar-

vienu saskan ar bērna prātu un dabu.

Starp viņa skolniekiem ir daudz tādu, kas ļoti
labi un labprāt zīmē, ilustrē stāstus, notēlo dažādus

skatus iz dzīves, bet kas zīmēšanas stundās tomēr

garlaikojas. Viņu zīmējumi vāji, neglīti, netīri. Sko-

lotājam tie vienmēr jākritizē, jāliek pārtaisīt, jāiz-
saka pārmetumi. Kā tur lai rodas mīlestība uz

darbu?

Tagad pat piemēram, kāds no viņa puišeļiem,
gudrs, apdāvināts zēns, kurš neilgi atpakaļ tik teicami

ilustrēja stāstu par svētvakaru, kā par brīnumu pa-

sniedz daudz sliktākus zīmējumus, nekā citi. Cik ne-

patīkami un smagi viņu kritizēt: „Vāji! ej vietā!

jāpārtaisa!"
Un ari pats skolotājs caur šādu nemitīgu kriti-

zēšanu un koriģēšanu top drūmāks, garlaicīgāks, no-

gurst. Klasē valda nepanesama atmosfēra.

Ilgi pēc tam skolotājs domā par to, ka lieta jā-
iegroza pavisam citādi. Klases darbu vajadzētu vest

tā, lai pats priekšmets bērniem būtu interesantāks,

lai stunda sniegtu barību viņu fantāzijai, lai ikviens

bērns varētu ielikt darbā kaut ko īpatnēju, ielikt šo

to no sava paša dvēseles satura, lai darbā kaut drus-

ciņ parādītos radīšanas elements.

Un iznāca labi.

Kad viņš pēc kāda laika, ilustrēdams kādu stā-

stu, visai klasei līdzdarbojoties, zīmēja uz tāfeles ka-

raļa pili, tad gandrīz katru vilcienu viņam pateic?

priekšā viņa bērni. Zīmē — ka bērnu mākslinieciskā

fantāzija vienmēr bija nomodā, un ka viņi, lai gan

ne ar zīmuli un spalvu rokā, tomēr akti vi piedalījās
darbā. Bet ari paši bērni, ja vien tie zīmēja kaut

ko tādu, kas ar savu saturu viņus interesēja, un

ja tiem pašiem bija kaut kas patstāvīgi jāatrod un

jāattēlo, strādāja nepaguruši un ar lielu sajūsmu. Sko-

lotājs pirmā laikā nepiegrieza sevišķi lielu vērību
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techniskiem trūkumiem, ja tikai dzīvi un spilgti bija
attēlots šis vai tas zināmai lietai īpaši raksturīgs. Ja

tīģeris, piemēram, bija uzzīmēts tā, ka tiešām bija
redzama viņa kaķa daba, ja princeses tēlā bija stal-

tums un cēlums, ja maiznieks bija pietiekoši resns

un pieēdies, tad skolotājs bez vārda runas zīmējumu
slavēja, ja tanī ari bija techniskas kļūdas.

Protams, vēlāk viņš sāka piegriezt arvien lielāku

vērību ari tīri techniskiem vingrinājumiem, bet sā-

kumā viņam galvenais bija — ierosināt fantāziju, mā-

cīt novērot, modināt gribu un interesi novēroto attēlot

kā nu kuram tas izdodas. Viņš saprata, ka sākumā

pārāk uzsverot technisko akurātību un pilnību, bēr-

nos var nonāvēt katru interesi par pašu priekšmetu.
Tā strādājot, mūsu skolotājs sāka manīt, ka viss klasē

nu veicas ļoti labi, ka visi strādā un visiem ir patī-
kami un jautri.

Garlaicīgas viņam dažreiz tikai vēl dziedāšanas

stundas. Kaut ņemt p. p. vai vakardienas stundu?

Atkal viņu bija sagrābis tāds īgnums pret darbu, ka

nezināja ko iesākt.

Bet kā tad tā? Dziedāšana — un īgnums! Vai

tad dziedāšana patiesībā nav pati jautrība un prieks?
Un tomēr dusmas bija, un garlaicīgi.

Nodziedāja stundā vienu dziesmiņu, otru, trešu.

Pēc programas. Pēc gudri un metodiski sastādītas

programas.

Un kas nu būs tālāk?

Bezjūtīgi skolotājs skatās uz bērniem un neap-

zinīgi bungo pa klavieru kauliņiem, lūkojas tālē un

prāto, ko tagad iesākt.

Drīz būs Ziemas svētki, un sākt mācīties jaunu

dziesmiņu nav vērts.

„Nu, pārdziedāsim vēl dažas no vecajām I"

Dzied. Vienu dziesmu, otru, trešu. Tomēr viss

tas itin kā bez jēgas. Gluži vienkārši tikai dzied un

dzied tīri mechaniski, bez jūtām, bez izteiksmes. Iz-

nāk bez gala garlaicīgi.

Piepeši skolotāju līdz sirds dziļumiem pārņem
doma, ka drīz Ziemas svētki. Viņš pietrūkstas un

8*
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pieiet pie loga. Sāk snigt pašlaik sniegs. Tas krīt

klusi, lielām neskaitāmām mīkstām pārslām. Aiz mu-

guras dzird sačukstamies, apspiesti iesaucamies, ar-

vien stiprāki, arvien jautrāki. Atskan jau pavisam

skaļas gaviles un jautri smiekli. Tīši viņš neskatās

atpakaļ. Lai jel papriecājas, un lai izteic savu prieku
smieklos un gavilēs! lai!

Un viņu pašu apņem tuvo mīļo Ziemas svētku

maigā poēzija. Viņā kaut kas silti ieviļņojas, ietrīsas,

un fantāzijā iznirst tēli, vārdi, motivi un pilda viņa
krūtis ar neizteicamu maigumu. Un gribas par to ari

ar bērniem parunāt, pārraidīt uz viņiem šo silto

jūsmu.

Piepeši viņš apgriežas. — „Bērni! es jums pa-

stāstīšu kaut ko par ziemu un Ziemas svētkiem!"

Klasē līgsms uztraukums. Bērnu acis vēršas pret
viņu, — gaišas, priecīgas, gaidošas.

„Redziet, kā tas notika. Bija uz mata tāds pats
laiks, kā šodien. Sniga sniegs (Pats viņš vēl nezin

sāktā stāsta turpinājuma, tomēr nojauš, ka, ja tikai

droši sāks, gan tad tālāk stāsts risināsies gluži pats
no sevis). Un sniegs sniga augu dienu, tā kā viss pār-

klājās biezu, baltu, mīkstu mīkstu sniega kārtu. Tad

uznāca krēsla. Tas bija svētvakarā. Pa ceļu (bet kā

nu tālāk?), pa lielceļu, uz pilsētas pusi... gāja na-

badzīgi ģērbies cilvēks, pēc izskata amatnieks. (Pal-
dies Dievam, — tālāk nu ies gluži labi!). Viņš de-

vās no piestātnes uz tēvā mājām. Cerēja jau šodien

pat nokļūt pie savējiem, kas dzīvoja pilsētā. Bija
auksts. ledams viņš atcerējās brīnišķo vasaru, kuru

viņš te bija pavadījis, atcerējās skaisto rudeni. Kāda

starpība! Cik tukšs un skumjš, cik auksts tagad
viss!

„Rudens nāk, lapas birst..." — stāstu pārtrauk-

dams, skolotājs sāka piepeši dziedāt pazīstamu tau-

tas dziesmiņu. Viņš dziedāja, bet bērni klausījās, sā-

kumā klausījās, bet tad viens un otrs jau sāka pa-
klusām līdzi dūkt. Sāka dziedāt ari citi, papriekšu

klusiņām, bet tad arvien stiprāk un dzīvāk, līdz bei-
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dzot dziedāja jau visi pilnā balsī. Nodziedāja visus

dziesmiņas pantus.

Tad skolotājs turpināja savu stāstu. „Un tad

ceļnieks gāja un gāja, un domāja par šo un par te,

atcerējās pēdējo, vecāku mājās pavadīto, svētku va-

karu. Atcerējās visas senās mīļās dziesmiņas, kuras

toreiz bija dziedātas, un nu, tā viens pats pa lielceļu
soļodams, klusā balsī sāka dziedāt." Savu stāstu sko-

lotājs arvien pārtrauc, un visa klase dzied tās dzie-

smas, kuras tiek minētas stāstā. — Arvienu jautrāka,
arvienu dedzīgāka kļūst bērnu dziedāšana. Dažbrīd

skolotājam tikai kā garām ejot jāieminas par dziesmi-

ņu, un bērni paši, patstāvīgi un jautri, visi uzreiz,

uzsāk un nodzied to. Un nu tālāk skolotājs stāsta

par to, ka jaunais cilvēks iet caur mežu, izraugās
tur mazu skaistu eglīti, kuru grib dāvāt saviem brā-

līšiem (seko dziesmiņa par eglīti). Nonāk pilsētā.

Nopērk pie maiznieka gārdus kliņģerus, bet bodītē —

mazas dāvanas un svecītes eglītei. Beidzot viņš ap-

stājas vecāku mājas priekšā. Skatās logā: visi viņa
mīļie sēd pie galda, uz kura deg lampa: tēvs lasa avī-

zi, bet māmiņa ar bērniem dzied: „Jūs bērniņi nā-

ciet ..." (atkal visa klase ar prieku uztver un dzied

šo dziesmiņu).

„Klusi, klusitiņām ceļnieks iegāja priekšnamā,

piestiprināja svecītes pie eglītes, aizdedza tās un tad

stipri un spēcīgi pieklauvēja pie durvīm."

Tālāk spilgtās krāsās tiek attēlota vispārējā prie-
ka un atkalredzēšanās aina. Tiek aprakstīts, kā visa

ģimene, laimīga un priecīga, svin svētvakaru.

Un likās, it kā ari visa klase svinētu šo vakaru.

Atceras un dzied visas tās Ziemas svētku dziesmiņas,
kuras vēl nav dziedātas, skaita dzejas un beidzot no-

lasa stāstu par Kristus piedzimšanu. Galu galā vēl

visi kopā nodzied „Klusa nakts, svēta nakts".

Beidza. Klasē iestājās klusums. Lielākā daļa no

bērniem sēd nekustoši, tīkamos sapņos nogrimuši.

Viss klusu. Paiet vēl dažas minūtes, tad, klusumu pār-

traukdams, atskan zvans. Stunda beigusies.
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Skolotājs iziet no klases laimīgs un pacilāts. Nu

viņš zin, kā klasē jāstrādā. Nu viņš cauriem vaka-

riem klusi sēd pie sava rakstāma galda un domāpar

to, ko nākamā dienā darīt, par ko runāt, kā strādāt.

Viņš grib, lai arvienu būtu īsts darbs, bet lai reizē

ari valdītu priecīgs gars klasē.

Rītu viņam Dievvārdu stunda. Jāizņem tāda un

tāda nodaļa iz Vecās Derības. Paņem grāmatu. Lasa.

Nē, nav labi! Viss stāsts uzrakstīts bērniem nesa-

protamā valodā, tāpat ari runa iet par bērniem pa-

visam svešiem cilvēkiem un tikumiem, un daudz kas

attēlots tā, ka var pat aizskārt un apvainot bērnu jū-
tas. Viss tas jāizmet. Ja bibeles stāstā tēlota pasaule
bērniem par daudz nesaprotama un sveša, tad darbību

droši var pārcelt uz citu laiku un citu vietu. Nevis

laiks un vieta un ārējie apstākļi ir galvenais, bet gan

tas, kas tiek stāstīts par cilvēkiem, par viņu dzīvi,

ciešanām, cerībām un priekiem.
Un droša doma ataust mūsu skolotājam. „Grē-

košu cik patiks pret ārējo patiesību, pret ģeogrāfiju
un etnogrāfiju, vai chronoloģiju, tikai lai pats gal-
venais : stāsta dvēseliskais saturs, kļūtu saprotams.
Kāda nozīme un jēga chronoloģijai un tiešai vēstu-

riskai patiesībai, ja dvēsele nekā nejūt, ja sirds ne-

pukst straujāk, ja jūtas neiesilst un ja fantāzija ne-

darbojas dzīvāk, klausoties tādos stāstos! Tas nekas,

ja es teikšu, ka Jāzeps tika pārdots čigāniem, jo, lai

gan tas nemaz nav tiesa, tomēr mani bērni taču visi

pazīst un zin čigānus un tā stāstu labāk sapratīs.

Tāpat, ja es pastāstīšu, ka Isaaks ar savu sievu dzī-

voja nevis tālajā un svešajā Kanaanā, bet gan tepat
Bremenes apkārtnē vai Hanoverā, vai kādā citā vācu

provincē.

„Kas par to, ja es visus notikumus tēlošu tā, it

kā tie būtu norisinājušies bērniem ļoti pazīstamā ap-

kārtnē, ka ļaudis, par kuriem pašlaik runā, dzēra ka-

fiju un ēda kliņģerus, ka dārzos tiem bij bišu stropi,

ka, teiksim, Eliezera vērgs spēlēja harmoniku, bet

viņa draugs brauca ar velosipēdu, ka pastnieks katru

rītu iznēsāja Jaunākās Ziņas", ka Isaaks katru va-
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karu lasīja priekšā savai sievai aprakstu par angļu
un buru karu v. t. t.

Esavs un Jēkabs
— tie tepat kāda otras sētas

rokpeļņa bērni. Kad viņi vēl pavisam maziņi, tad viņu
māte tos velk bērnu vāģīšos, bet kad tie jau paauguši

lielāki, tad drošais un izveicīgais Esavs ar kaimiņu
bērniem bumbu sit, bet māte sēd istabā un lāpa ze-

ķes, klāj ielāpus uz pārplēstajām biksēm, vai ari pār-
taisa Esava svārciņus Jēkabam, šis vienmēr tup

mājās mātes tuvumā.

Šis vājais un slimīgais puisēns skolā mācās pa-

vāji, dabu sliktus numurus, bet vienā klasē paliek

pat otru gadu. Esavam turpretim veicas labi, un

tēvs viņam dāvina sudraba pulksteni. Jēkabs jūtas
aizskārts, apbēdināts, no visa tā smagi cieš. Vai tad

viņš sliktāks par brāli? Vai tad viņš nepūlās, vai ne-

mācās uzcītīgāki kā šis, vai nepieklājīgi uzvedās? Bel

viņu visur tirda
. . .

Taisni te rodās un izaug traģiskais konflikts."

Skolotājs sēstas pie galda un raksta stāstu par
Jēkabu un Esavu. Viņš raksta stāstu par diviem lau-

ku puisēniem, apraksta sīki itin visu, spilgti tēlo ve-

cākus un viņu ģimenes dzīvi.

Tas nekas, ja autors savā stāstā grēko pret ārē-

jo, vēsturisko patiesību. Toties iekšējā patie-
sība sajūtama spēcīgāki. Ļaudis, par kuriem iet ru-

na, kļūst dzīvi, tuvi, pazīstami, viņus var mīlēt un

nožēlot, līdz ar tiem var priecāties un skumt.

Zināms, ar laiku varēs un vajadzēs rādīt ari

ārējo, vēsturisko patiesību. Bet pašā pirmā laikā tas

nav nepieciešams. Dekorācijas jāmaina ļoti lēnām,
nesteidzoties. Reinas upes ieleja, protams, tad pār-

vērtīsies par Jordanas ieleju, Bremenes katedrāle par

Jeruzalemes Dievnamu, dzimtenes pilsētu ielas pal-

seno rītzemju pilsētu ielām v. t. t. Bet pašā sākumā

visam jābūt tēlotam uz bērniem labi pazīstamas un

tuvas dzīves pamata. Tikai tad stāsts viņiem patiks

un tos aizraus.

Ja bibeles stāstus neuztver un nesaprot kā kaut

ko tuvu, pazīstamu, tad tie ari nemodina bērnos re-
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liģiozu nojautu, un viņu dvēseles paliek tikpat vien-

aldzīgas un aukstas, kā bijušas.
Nevis pret bibeli un reliģiju uzstājas mūsu sko-

lotājs, bet gan pavisam otrādi: viņš zin, ka īsta re-

liģiozitāte domājama un iespējama vienīgi uz spēcīgu

un dzīļu dvēseles pārdzīvojumu pamata, kādu nespēj
ierosināt stāsti par kaut ko pārāk svešu un pārāk

tālu, nepazīstamu un nezināmu. Bet kas zīmējas uz

pašu svēto grāmatu, tad viņš zin, ka tikai tas iemīļos

viņu, kam tās dziļais un bagātais saturs tiks atstā-

stīts saprotamā un skaidrā valodā*).
Pulks jaunu domu un plānu aust tagad mū-

su skolotāja galvā. Neapredzami uzdevumi un pienā-

kumi, bezgalīgs un interesants radošs darbs tagad

viņam priekšā. Kā tur var garlaicīgi būt? Prieks!

Turpmāk katru dienu, katrā stundā viņa skolā valdīs

skaists darba prieks. Viņš tam ar visu sirdi tic.

Ikvienu faktu un notikumu viņš tagad centīsies

attēlot spilgtās krāsās, žilbinošā konkrētībā, dzīvās

gleznās.

Līdz šim viņš pats pārāk ilgi kavējās pie visa

ārējā un iekšķīgi maz raksturīgā. Par daudz pedan-
tiski sīki skaidroja, aprādīja un pierādīja, klasifi-

cēdams kailo, bieži gluži nevajadzīgu faktu masas.

Tādēļ iznāca viss tik nedzīvi un garlaicīgi.

„Tādam un tādam dzīvniekam tik kāju, tik nagu,
tāds purns, viņš dzīvo tur un tur, ēd to un t0... Tā-

dā un tādā valstī tādas pilsētas. Tās pazīstamas un

ievērojamas ar to, iedzīvotāju tanīs tik daudz, ie-

ved un izved viņas to ...
Tāds koks aug tur, noderīgs

tam, viņa lapu un ziedu forma tāda v. t. t. v. t. t.

Nē! Nevis tādēļ ir koki pasaulē, lai izmācītos no

galvas viņu īpašības! Koki, klusu šalcošie koki me-

žā vispirmām kārtām ir pasaku un teiku valstība. Tur

— dzīve, drāma, interesanti notikumi, kas pilni brī-

nišķīgas poēzijas un romantisma.

*) Kā pret dažu labu citu, tā ari pret šo Šarelmana paņē-

mienu būtu daudz ko iebilst. Bet šeit nerakstu vioa mācību

kritiku, bet raksturoju pašu Šarelmani.
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„Un tad puisēns un meitenīte nonāca mežā. Pie-

nāca vakars. Bērniem bija ļoti bail, bet tomēr tie

gāja tālāk. Gāja, gāja, līdz beidzot ieraudzīja starp
kokiem mazu uguntiņu ..

Redziet, tā vajaga sarunāties ar bērniem par
kokiem un mežu. Vispirms vajaga likt sajust viņiem
noslēpumaino meža poēziju. Vajaga pastāstīt, kā

mednieks pameta Sniegbaltīti mežā vienu; kā mal-

kas cirtēja bērni viņā apmaldījās; kā nabaga mei-

tenīte nonāca pie labo pundurīšu mājiņas.... Tā

mežs kļūs bērniem par sevišķi interesantu pasauli,
kas pilna brīnumu un savada noslēpumaina daiļuma.
Tad viņi iemīļos šo daiļumu, ieinteresēsies par visu

šo noslēpumaino un poētisko dzīvi. Gan jau būs laiks,
kad ari par dažādu koku un meža stādu īpašībām,

par viņu lietderīgumu un nozīmi varēs runāt. Kāmēr

bērni vēl maz
;
,

tie jāmāca uz visu lūkoties mīlas un

dzejas acīm. Jāatliek uz vēlāku laiku visa parādību
un priekšmetu racionalizēšana un klasificēšana, visa

dzīvā konkrētā satura teorētiskā izskaidrošana, for-

mulēšana, sistematizēšana. Kāmēr bērni mazi, tiem

vairāk jārāda dzīvas, spilgtas ainas, kas ierosina

fantāziju un jūtas, kas modina dzīvu iekšķīgu līdz-

dalību visam. Bērni, kas uz visu būs raduši skatīties

ar siltu līdzjūtību un „mīlas acīm", tik ātri vēlāk ari

nepadosies šauri praktiskiem viedokļiem un tenden-

cēm, kas visu dzīves skaistumu posta.

Te nu mūsu skolotājs iedomājas tos, kas šādas

ķēcerības izdzirduši, sacels lielu traci. Kā? Vai tad

faktu nevajaga zināt? Vai nav vajadzīgas zināša-

nas, skaitļi, formulas, nosaukumi? Vai tiešām nav va-

jadzīgs zināt, pie kādas sugas pieder viens vai otrs

dzīvnieks, pie kādas šķiras tāds un tāds stāds, no

kādām daļām sastāv tāda un tāda kukainīša ķerme-

nis, kur viens vai otrs kukainītis dzīvo, ko ēd, kā

rod sev barību? Vai par to visu tiešām nav nekas

stingri sistemātiski jāmāca, bet tikai jāstāsta pasa-

ciņas? Ja! Maziem bērniem tiešām daudz vairāk dos

spilgti attēlotas dzīvas ainas no kāda kustoņa dzī-

ves, nekā ja tiem liks izmācīties no galvas kailus fak-
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tus un nosaukumus. Piemēram, ja būtu jārunā par

vilku vai par lapsu, tad interesanta stāsta veidā va-

jadzētu rādīt veselu virkni spilgtu ainu no viņu dzī-

ves, kurās būtu notēlots šo dzīvnieku tikums, raksturs,
daba. Vajadzētu tos rādīt visdažādākās situācijās, it

īpaši tādos momentos, kur viņu dabas galvenie vil-

cieni it īpaši spilgti parādās. Tas ļoti grūti. Bet tas

ir vienīgais ceļš, ja darīšana ar ļoti jauniem skol-

niekiem.

Kas pats neprot izdomāt šādu stāstu, tam jā-

pieturās pie ievērojamu rakstnieku tēlojumiem.
Rītu pat mūsu skolotājam dabas mācību stunda.

Jārunā par „vabuli-kapraci". Visvienkāršākais un

vieglākais būtu — parakņāties kādā enciklopēdiskā

vārdnīcā, vai ari kādā pamatīgākā mācības grāmatā

un pārlasīt visu, kas tur teikts par šo kukaini, un

pēc tam, stundā, parādīt bērniem šo kukaini uzzī-

mētu, un pastāstīt dažādus faktus par tā anatomiju,

fizioloģiju un dzīves veidu. Tomēr skolotājs zina, ka

tas būs garlaicīgi viņam pašam un ari skolniekiem,

un ka ari labuma nekāda no tam nebūs, jo bērni

visu atkal ātri aizmirsīs.

Ne, lieta jānostāda pavisam citādi.

Skolotājs pats vispirms iepazīstas visai pama-

tīgi ar šā kukaiņa dzīvi. Cenšas iedzīvoties un iedzi-

ļināties visos sīkumos, pamatīgi pārdomāt visu šā

kukainīša dzīves likteni. Tad izdomā fabulu, inte-

resantu, noslēpumainu, romantisku, tādu, kādu bērni

arvien mīl. Sēstas pie galda un raksta:

„Aiz eglēm pacēlās sarkanais mēness, liels un

apaļš. Viņa stari plūda caur krūma zariņiem, kurš

auga silmalā. Apakšā pie saknēm tam bij mazs cau-

rumiņš — peļu ala. Apkārt bija ļoti kluss, tikai va-

karvējš šalca koku galotnēs.

„Piepeši pie alas ieejas pamirdzēja divas ačeles,

mazas, melnas, gudras, un parādījās maza galviņa
ar asu purniņu. Paošņāja un uzmanīgi apklausījās
uz visām pusēm. MazU brīdi galviņa kā sastingusi

nekustējās, tad strauji no alas izšmuka mazs pelēks

pelēns. Viegli un ātri pārsviedās pār saknēm, aši.
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aši aiztecēja līdz ceļam, kurš gāja gar pašu silmalu,
ielēca dziļajā vāģu risē un klusītiņām un veikli sāka

pa to tecēt. Apstājās. Uztvēra zīli, pagrauza, un tad

atkal noskrēja no ceļa un ielīda sauso lapu čupā. Pa-

lika tur diezgan ilgi, un tikai tas, kas ļoti vērīgi un

stingri ieskatītos, nomanītu, ka zem lapām ir kaut

kas dzīvs".

Tādā pat garā autors turpina savu stāstu:

„Pelēns izlien no savas paslēptuves. Tanī pašā

brīdī, nedzirdami spārnus vēcinādama, laižas zemē

pūce, metas virsū pelēnam, sāk to nest gaisā, bet tad.

nez' kā, tas viņai izkrīt no nagiem. Aso nagu ievai-

nots, pelēns nokrīt zemē. Mugura tam saplosīta, viss

viņš sadauzījies, tā kā tikko var kustēties. Grib pa-

slēpties zem lapām, vai zem saknēm, smagi velkas

uz priekšu, mocās, pūlas, bet tomēr paliek uz vietas

un mirst. Otrā rītā atlaižas liela vabule un nometas

uz pelēna trūdošā līķa. Uz viņas spārniem saules sta-

ros spilgti mirdz sarkana švītra. Atlaižas vēl otra,

treša, ceturta un piektā tāda pat vabule-„kapra-

cis", Sāk urbties zem mazā niecīgā pelēna līķa. lerok

to. Bet tad vēl ilgi turpinājās apakšzemes darbs.

Vabules dēj oliņas, no kurām pēc kāda laika izkūņo-

jas daudz jaunu vabulīšu ar spilgti sarkanām svītrām

virs spārniem."
Viss tas tiek aprakstīts tā, ka bērni nevar ne-

interesēties par mazo kukainīšu likteni, ka viņi klau-

soties stāstā nevar neiejūsmināties, nevar nenožēlot,

nedusmoties, nevar nejust līdz, it kā runa būtu par

cilvēku dzīvi un likteni.

Tā bērni top ne tikai bagātāki zināšanām zoolo-

ģijā, bet, galvenais, pārdzīvo iedomā to dzīvnieku

dzīvi, par kuriem pašlaik stāsta. Pelēns un vabules,
tie viņiem tagad ir ne tikai zināmu zooloģisku grupu

pārstāvji, bet ari dzīvas būtnes, kas dzīvo savu īpat-

nēju, bailēm, cerībām, satricinošā traģisma pilnu
dzīvi.

Bet ari pašam skolotājam, kāmēr viņš rakstīja
šo stāstu, atvērās acis par šo dzīvi, ari viņš pats ie-

interesējās par sava stāsta mazo varoņu likteni, pats
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žēloja, uztraucās, dusmojās, un možā mākslinieciskas

fantāzijas darbībaviņam devaīstu baudu. Nevis „pēc

grāmatas" viņš „
gatavojās uz stundām", bet gan ra-

dīja, un darbā izjuta īstu radīšanas prieku. Un bija

pārliecināts, ka ari uz bērniem pārraidīs šo prieku.

Tagad viņš zin vismaz vienu: uz visiem laikiem

zuduši tie izmisuma, garlaicības un apātijas pilnie
brīži skolā, kādus viņš piedzīvoja agrāk un kas bija
tik mocoši. Radīšanas priekā viņš tagad smelsies jau-
nus spēkus, sparu un dzīves prieku, un to nesīs ari

bērniem. Un visā viņa skolā un klasē valdīs dzīva,

dedzīga un priecīga darba gars.

Un nu viņa priekšā atveras neizsmeļams visin-

teresantāko tematu krājums mākslinieciskai apstrā-
dāšanai. Visu, vārda pilnā ziņā, itin visu viņš pār-

veidos, pārvērtis par dzeju. Jūra un sauszeme, de-

bess un zvaigznes, pilsētas, mājas, ielas, — viss,
viss nu kļūs par dzeju, visu viņš tērps dzejas formā

un tā visu bērniem rādīs intresantu un skaistu. Viņš
laimīgs, iedomājoties, ka nu tam nebūs vairs ar bēr-

niem jārunā tikai zoologa, ķimiķa vai ari matemātiķa
valodā, bet ka nu viņš varēs runāt un runās ar tiem

kā cilvēks ar cilvēkiem par cilvēcīgi mīļām un dār-

gām lietām.

Un tiešām: gluži tā kā neapzinīgi, instinktivi,
itin kā ar burvja zizli pie visa pieskārdamies, viņš
nu pārvērš ikvienu priekšmetu par aizraujošu drama-

tiskas dzīvības pilnu stāstu. Zūd visas rubrikas, for-

mulas, iedalījumi, bet totiesu viss apgarojas, viss

sāk dzīvot daiļi poētisku dzīvi.

Kaķis, kurš senāk nebija nekas cits, kā zināms

paragrāfs zooloģijas mācības grāmatā ar diezgan šau-

bīgiem zīmējumiem, tagad top par mīļu pelēku „Ņau-
ņau-Inci", mīkstām, maigām ķepiņām, samta spalvu
un lielām gudrām ačelēm. Viņš dzīvo mājā, kurā ir

divas meitenītes, guļ viņu istabā uz divana, un kad

tās šūj savām lellēm drēbītes, tad Ņauņau-Incis, ka-

molā saritinājies, izlaižas viņām līdzas un tīkami

ņurd. Bet kādā jaukā dienā šis pelēkais kaķis klu-

siem solīšiem piezogas pie skapīša, apošņā durvtiņas,
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graciozi ar savu ķepiņu atver tās, atkal aiztaisa, vēl

reiz klusītiņām atver un apošņā raibo lupatiņu kau-

dzes, ko meitenītes tur sasviedušas, un tadpazūd. Drīz

vien viņš ir atpakaļ un klusiem, klusiem solīšiem vilk-

damies, stiepj mutē mazu melnu kaķēnu, vēl gluži
aklu, mazu maziņu. Steidzas uz skapīti. Atver ar

ķepiņu durvis un noliek kaķēnu uz lupatām, aizver

durvis un atkal aiztek. Tad atnes vēl vienu kaķēnu,
noliek turpat skapītī, bet pats izlaižas uz divana un

guļ. No šā brīža kaķēni mitinājās abu meitenīšu ska-

pītī. Meitenītes bezgala priecīgas par to. Savām lu-

patiņām un lietiņām viņas sameklējušas bēniņos kā-

du kastīti, bet kaķu ģimenei ar prieku ļauj skapītī
piemājot.

Tā tad, kaķis Ņauņau-Incis nav vis slikts mācī-

bas grāmatas zīmējums, bet ir labs un mīļš pazī-

stams.

Tāpat kā par kaķi, ari par visu ko citu mūsu

skolotājs raksta daudz un dažādus stāstus: par ko-

kosa riekstu, par gumijas gulbi, kas pirkts gumijas
lietu veikalā, par ūdens pilienu un viņa ceļojumiem,
par smalciņo saules stariņu un viņa piedzīvojumiem.

Viņš tēlo ainas ari no vēstures, stāsta par vidus

laiku un tālās senatnes dzīvi, parvecajiem ģermāņiem,
romiešiem, par vikingiem un arābiem, bet arvienu visu

stāsta tā, lai viduspunktā arvien būtu dzīvi cilvēki un

viņu likteņi. Ja viņš ģeogrāfijas stundā runāparkādu

apgabalu, tad neapmierinājās tikai ar vienkāršu fak-

tu un ārēju parādību aprakstu vien, bet stāsta vese-

lus nostāstus par to, kā turp kāds braucis, ko tur

redzējis un dzirdējis, kas tur noticis. Runādams par

nedzīvo dabu, un kaut ari tikai par niecīgu torfas

gabaliņu, viņš risina veselu notikumu virkni, kā viņš

p. p. pats ar Jānīti un kādu strādnieku braukuši lai-

viņā pa kanālu, kurš aizved pie torfas slāņiem, un ko

viņi tur piedzīvojuši.
Savām sarunām un stāstiem izvēloties vielu, viņš

cenšas ievērot visvairāk to, kas bērniem vistuvāks,

interesantāks un ari jau kaut cik pazīstams. Tā kā

viņš un viņa skolnieki dzīvo pilsētā, tad viņš vis-
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vairāk stāsta par pilsētas dzīvi. Tas ir kaut kas tāds,
ko tik lēti mēdz aizmirst skolas darbā. Ja atvērsim,

piemēra dēļ, kādu chrestomatiju, tad viņā reti at-

radīsim tādu nodaļu, kurā runā par dzīvi pilsētās,
lai gan liels vairums bērnu, kas šas grāmatas lasa,
taisni pilsētās dzīvo. Tur figurē tikai zemnieki un

zvejnieki, mežsargi, gani un malkas cirtēji, bet nekad

nav runas, teiksim, par tramvaja konduktoriem, par
fabrikas strādniekiem, kārtībniekiem, avižniekiem,
ielu puikām v. t. t. Nav aprakstu par to dzīvi, kas

ikdienas norisinājās pilsētas ielā, par braukšanu ar

tramvaju, par dzīvi pilsētas tirgū, par publikas pa-

staigāšanos vakaros gar gaiši apgaismotajiem vei-

kalu logiem, par pilsētas greznumu un bagātību, kā

ari par trūkumu un nabadzību. Ar vārdu sakot, nav

itin nekā tāda, ko pilsētnieku bērni katru dienu redz.

Bet iemācīt pareizi un smalki novērot taču var tikai

pie tā, ko arviemi un tuvumā redz. lesākt ar to, kā

bērni labi, vai ari pavisam nepazīst, ir liela kļūda.
Tā nekad bērnos neattīstīsies atjautība un možums,
dedzība, visa apkārtējā sapratne un mīla uz to.

Mūsu skolotājs tādēļ stājas pie pamatīgākas un

dziļākas savas dzimtenes pilsētas dzīves izpētīšanas
un attēlošanas. Un atkal viņš raksta stāstus, zīmē bil-

des un dzejo par to, ko redzējis, piedzīvojis, par ko

domājis, novērodams pazīstamo dzīvi un tanī iedziļi-
nādamies.

Mazā, šaurā, netīrā vecvecā ieliņā, bezgalīgām
piebūvēm un uzbūvēm bagātā namā dzīvo vecene, ku-

ru kaimiņi iesaukuši par raganu Kaukau. Izņemot
veceni, šai ieliņā neviens cits nedzīvo. Ēkas neapdzī-

vojamas, jo visas, izņemot šo vecenes māju, ir tikai

noliktavas un šķūņi, kam daudz bezgala vecu lieveņu
un pagrabu. Ēku priekšā stāv vienmēr lielas visādu

kastu, mucu un maisu kaudzes. Pavisam drūmi un

baigi šinī ieliņā. Visi to iesaukuši par „Raganas ie-

liņu". Bērni no tuvākajām ielām neuzdrošinājās tanī

rādīties, un daži pat dienu bīstas tai tuvoties. Tikai

viens dūšīgs puisēns ar savu māsiņu reiz nez' kā ie-

drošinājies iziet caur šo ieliņu, taisni pašai raganas
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mājiņai garām, kura šinī brīdī stāvējusi durvju
priekšā, veca, salīkusi, sagubusi, sirma, ar kruķiem,
un lielām melnām brillēm uz deguna.

Par šo ieliņu, namu un veceni mūsu skolotājs sa-

raksta garu romantisku stāstu. Un tā modina in-

teresi par šādām nomaļu ieliņām un par viņu noslēpu-
maino poēziju.

Vēl apraksta ari kādu augstu senlaiku namu,
tumšiem logiem, drausmīgiem bēniņiem, pagrabiem
un pieliekamiem kambariem; ielas, pa kurām dunē-
dami un zvanīdami drāžas tramvaji un brauc ormaņi.
Trotuāru malās stāv meitenītes ar puķu kurvīšiem

rokās, un vecenes, kas garāmejošai publikai piedāvā

sērkociņus. No piestātnēm un fabrikām atskan skaļi

svilpieni. Zēni un meitenes, grāmatām un somiņām
rokās, dodas uz skolu. Vakaros no fabrikām nāk

laukā strādnieku bari. Pa ielu soļo vīrs ar trepītēm
un aizdezina laternas.

Tā nāk aina pēc ainas no pilsētas dzīves. Bet

bērni, ar kuriem visu to ļoti dzīvi pārrunā, pavisam
citādi sāk raudzīties uz visu. Viss viņiem tagad lie-

kas jauns, it kā neredzēts; liekas, it kā viņi to tikai

patlaban pirmo reiz būtu pamanījuši. Ar jaunu in-

teresi tie sāk skatīties uz visu un atrod to, par ko līdz

šim nebija pat ne domājuši.

Visos šajos stāstos cilvēka dzīve stāv pašā pir-
mā vietā. Autors pieturās pie tā uzskata, ka svarī-

gāks par katru zinātni, par ikvienu priekšmetu —

cilvēka dzīve, kurai jau no pašas mazotnes

jātop par svarīgāko novērošanas un pētīšanas priekš-
metu. Un pilsētā taču visur ir tikai cilvēks. Visur

viņš ir pats tas galvenais. Ap viņu grozās itin viss.

Viss te ir viņa roku darbs. Tūkstošām ainu, vienu

par otru interesantāku un bagātāku, te var uzzīmēt

par cilvēku, kuru te iespējams novērot visdažādākos

stāvokļos. Raiba, plaša, neaptverama ir pilsētas dzī-

ves aina! Spilgta, trokšņaiņa, šalcoša, daudzkrāsai-

na un daudzbalsīga! Bezgala satura bagāta, bezgala
skaista!
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Un kā gan pilsētnieks lai necenšas studēt šo

dzīvi visās viņas parādībās! Kā viņš var pazīt dzīvi

vispār, ja viņš nepazīst tās, kuru pats dzīvo? Kā viņš

var saprast un mīlēt ļaudis vispār, ja nepazīst, ne-

saprot un neiemīl tos, ar kuriem dzīvo un kurus redz

katru dienu? Vajaga būt stiprām saitēm un ciešiem

sakariem ar dzimteni, ar sava paša dzimtās pilsētas
dzīvi. Jo stiprākas un dziļākas saknes dzimtenes

dzīvē un jo ciešāki šie sakari, jo spēcīgāks tad ari

cilvēks pats, jo noteiktāks un stingrāks visas viņa
personīgās dzīves stils, jo viengabalaināks un sevī

noskaņotāks viņš ir.

Modernais cilvēks ir pārāk „raibs", viņā pārāk
daudz dažādāko kultūru iespaidu pēdu. Viņā maz

ir īpatnēja. Viņš ir mistrs no vispret"jāķiem ele-

mentiem. Viņš ir bez pamata un bez saknēm dzīvē.

Tālab viņš ari nav spējīgs radīt oriģinālu un

spēcīgu kultūru. Viņš pats ir bez kultūras. Katrai

kultūrai ir savs spilgti īpatnējs stils, bet tā kā mo-

dernajam cilvēkam pašam nav nekāda stila, viņš ari

nevar nekā radīt, kam būtu stils.

Attīstot jau bērnos mīlestību uz dzimteni un ap-

kārtnes dzīves izpratni, lielā mērā var modināt un

veicināt viņos spēju, cieši pie kā pieķērties, stipri ko

iemīļot, saaugt ar ko kopā. Bet tas ir stiprākais iek-

šējas kultūras pamats.
Bet īsta kultūra reizē ari ir augsta tikumība.

Bērnos jāmodina tieksme un mīla uz skaisti tikumīgu
dzīvi. Tikai nevis sludinot, pamācot, morāli spredi-

ķojot, bet aizraujošas dzīves ainas rādot, kas ieviļņo
jūtas, ierosina nopietnas domas, aizrauj un iesilda

dvēseli.

Un atkal mūsu skolotāja priekšā izceļas jauni
uzdevumi. Viņam jārada daudz tādu dzīves ainu, ku-

rās spilgti izpaustos reliģiski un ētiski motivi. Viņš

te, protams, nedomāpar tiem stāstiem"

no mazvērtīgās, didaktiskās, specifiskās „bērnu lite-

ratūras", bet par patiesīgiem un spēcīgiem īsti māk-

slinieciskiem tēlojumiem. Tikai viņš jūt, ka tādus ra-

žot viņam pašam pārāk grūts, pat neveicams uzde-
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vums. Viņa paša dzejiskie mēģinājumi viņu neapmie-
rina.Viņam tādēļ ļāņem visvērtīgākais iz savas vai ari

citu tautu dzejas. Viņš nāk pie atziņas, ka labākais,
ko viņš šinī ziņā pats var darīt, ir tas — caur savu

paša dzīvi rādīt tikumiski ideālas, šķīstas un darbī-

gas dzīves piemēru.
Bet intimā satiksmē ar bērniem viņš cer ari pats

daudz ko mācīties no viņiem. Izmācīties to, kas tas

labākais bērnos, bet kā nav vairs pieaugušos. Bet

tas var notikt tikai pastāvīgā un īsti draudzīgā kop-
darbā. Tam viņš nu nododas ar visu sirdi. Kopā ar

bērniem lasa, raksta, dzejo, zīmē, izdomā stāstus, te-

ātra gabalus, rotaļas. Kopēji izstrādā plānus izbrau-

kumiem, skolas izrīkojumiem, svētkiem.

Lūk, pašlaik tuvojas Ziemas svētku brīvdienas.

Visi vienkop nolemj, ka pēdējā stundā pirms atlai-

šanas šie svētki visādā ziņā svinami klasē. Daudzās

stundās, brīvos acumirkļos un starpbrīžos prāto un

spriež par to, un šis motivs, kā zelta pavediens vel-

kas caur visām stundām, vairāk dienu no vietas. Bēr-

ni liek priekšā daždažādus svinību plānus un progra-

mas. Ikkatrs izdomā kaut ko jaunu. Ikviens apsola
šo vai to atnest, lai iznāktu jauki. Beidzot kopējiem

spēkiem izstrādāts plāns un uzstādīta sīka pro-

grama.

Pēdējā stundā pirms atlaišanas skolotājs ieiet

klasē un redz uz galda veselu kaudzi egles zariņu,

piparkūku tūtiņas un sainīšus ar kliņģeriem un di-

vas kastītes sveču. Starpbrīdī, kāmēr bērni iziet ko-

ridori, viņš uzzīmē uz tāfeles ar daudzkrāsainiem krī-

tiem ainu, par kuru bērni jau iepriekš viņu lūguši.
Kad beidz, sasien zariņus sainīšos, bet kliņģerus un

piparkūkas saver uz smalkām aukliņām. Tad nolaiž

tumšos priekškarus, piesien sainīšus tur, kur jau
bērni paši iepriekš norādījuši, piekar piparkūkas, pie-

stiprina un aizdedz svecītes.

Atveras durvis, un ienāk bērni. Neaprakstāms

prieks lāsmo viņu sejās, kad tie ierauga šo vienkāršo

daiļumu. Viņi apsēstas savās vietās un sāk dziedāt:

Šī ir tā Kunga dien'!...

A. Dauge Māksla un audzināšana.
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Pēc dziedāšanas skolotājs izstāsta bērniem garu

stāstu par tiem ļaudīm, kas dzīvojuši tanī mājā, kas

uzzīmēta uz tāfeles, stāsta par to, kā tur svinēja

svētvakaru, kurš sācies bēdīgi, bet beidzies vispārējā

priekā un līgsmē.
Pēc tam lasa dzejas un dzied Ziemassvētku dzie-

smiņas. Tad skolnieki pasniedz savam skolotājam

dāvanas; ikviens uzliek uz galdiņa papira loksni, uz

kuras uzzīmēts Ziemassvētku vecītis.

Tā dzīvo un tā darbojas skolotājs un skolnieki.

Prieks un jautrība visus iejūsmina un uzmundrina,

spēcina turpmākam darbam un rada atmosfēru, ku-

rā viegli elpot un kurā visnopietnāko darbu strādāt

jautri un patīkami.

Tagad skolotājs gandrīz nekad vairs nejūt ga-

rīga noguruma un apātijas. No sava paša darba,
dzīva veidojoša darba, viņš nepagurst, bet gan pavi-
sam otrādi: viņš tanī rod arvienu jaunus spēkus, jau-
nu interesi, bet ari gūst arvienu jaunas atziņas par to,
kā vislabāki klasē strādāt.

Tā strādādams pats pēc savas metodes, mūsu

skolotājs bieži dzird pārmetumus par oficiālo pra-
sību un priekšrakstu neizpildīšanu. Bieži tam nāk

sadursmes ar //priekšniecību".
Šinīs pat dienās viņam bija tāda sadursme ar

direktoru. Viņš iegāja direktora kabinetā. //Vecā"

pašlaik nebija. Apskatījās visapkārt. Viss šeit tik

svešs, tik svešs! Arē, tur stāv lielais mīkstais krēsls,

kurā atzvēlies //vecais" atpūšas no dienas rūpēm un

domā savas domas. Tur rakstāmgalds ar tīru, tīru

susināmo papīru, mirdzošu tintnīcu, zīmuļiem un

spalvu kātiem, kas sarindoti pēc lieluma stingri no-

teiktā kārtībā. Bet tur tālāk atkal — viņa bibliotēka:

dažādas chrestomatijas, ģeogrāfijas un vēstures va-

doņi, visvisādi svēto rakstu komentāri un brošūras,
diezgan nodilis aritmētikas uzdevumu krājums ar pa-

pira strēmelītēm, kas ieliktas viņā kā aizzīmējumi.
Cik sveša viņam visa šī iekārta! No visa dveš

pretī kā trūdu un iznīcības dvesma. Viss tik ledains

un nemīlīgs, neskatoties uz to, ka krāsns ļoti silti
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izkurināta. Viss tik prātīgi pareizs, ideālā kārtībā,
nevainojami akurāti novietots, bet tomēr gluži kā

bez dvēseles, nedzīvs! Viņš pamet vēl reiz acis uz

grāmatu plauktu un nodomā: vai tiešām ari viņš
kādreiz smelsies sev gudrību no šādām vien „roku
grāmatām"? Vai patiesi ari uz viņa rakstāmgalda
stāvēs kādreiz tāda pat glīta tintnīca un spalvu kāti

un zīmuļi, kas sarindoti kārtīgi, pēc lieluma?

Stāv un skatās uz tīro ar gludu linoleju pārsegto
grīdu, uz kailajām sienām, pie kurām piekārts tikai

sienas kalendārs un ķeizara ģīmetne, un viņu sagrābj

ļoti skarba un nepatīkama atziņa: kāds bezdibens

starp viņu un to cilvēku, kurš dzīvo un darbojas te!

Kad viņš izdzirda soļus koridori, kad atvērās

kabineta durvis un pa tām ienāca „vecais" mirdzo-

šām bārgām brillēm uz deguna, un kad viņš sāka

ar to sarunāties par „lietu", par aritmētikas stun-

dām, par gramatiku un citu, — tad šī nepatīkamā

sajūta viņam tā kā pārgāja. Viņš nevarēja neiz-

manīt sirsnības un dziļas pārliecības iekš visa tā,

ko
„
vecais" runāja. Viss viņam tik racionāls, prak-

tisks un stingri sistemātisks, ka brīnums. Un nevar

jau nemaz noliegt, ka
„
vecajam" daudz lietās tai-

snība. Maldās viņš tikai, domādams, ka visiem vajag,
un ka visi ari var darīt vienu un to pašu, visi gluži
vienādi. Lai viņš rīkojas pēc sava prāta, un citi

atkal pēc sava, skatoties pēc pārliecības, tieksmēm un

spējām! Arvienu iznāk labi, ja vien tikai strādā no-

pietni, ar dezību, ja ir vadoša ideja un ja viss ir

pamatīgi pārdomāts. Ja, ari viņam, vecajam, ir tai-

snība.

Bet tomēr ari viņam pašam, mūsu skolotājam,
ir taisnība, tūkstoškārt taisnība, kad rīkojas un dar-

bojas pēc sava prāta. Viņš var būt tikai tas, kas

viņš ir, un grib tāds palikt. Viņš var dzīvot un mā-

cīt tikai tā, kā pats domā, jūt un saprot.

Viņš nebūt nenoliedz oficiālas skolas prasības.

Viņš saprot, ka tās katrā ziņā jāpilda, un

ka skolas darbs viss izjuks, ja katrs skolotājs darīs

tā, kā tam ienāk prātā. Viņš, skolas galīgos uzdevu-

9*
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mus pilnā mērā atzīdams, tikai prasa, lai viņam būtu

atļauts tos pildīt tādā kārtā, tādiem paņēmieniem un

metodēm, kā tas viņam vislabāki izdodas. Viņš necieš,

ja viņam pavēl tā strādāt, kā visi citi, un ja viņam
aizliedz strādāt tā, kā tas atbilst tieši viņa spējām
un izpratnei.

Tas nav bailes no likuma, tas nav iedomāta pat-

vaļība un obligatorisku prasību tiepīga neatzīšana.

Viņš zin, ka skola nevar būt bez noteiktām stingrām

prasībām. Viņš ari pēc labākās sirdsapziņas apņe-

mas tās pildīt, bet tikai tā, kā viņš to vislabāki prot.

Viņš nebūt neizvairās no darba un atbildības, bet

viņš vispirms jūtas atbildīgs savas sirdsapziņas
priekšā. Un ja viņš jūt, ka viņš svešu likumu ne-

var labi pildīt, tad viņš sev pats uzstāda ne mazāk

stingru likumu. Un ja viņš nespēj un neprot strādāt

pēc svešām metodēm, tad viņš vis negrib strādāt pa-

visam bez metodēm, bet grib sev izstrādāt īpatnējas,
pilnīgi paša spējām piemērotas metodes.

Tas vēl nekā nenozīmē, kad tikai kritizē un at-

raida visu svešo un veco. Pašam vajaga radīt ko

īpatnēju, jaunu. Jābūt spējīgam atbildēt par visu

to, ko māca, ko dara un ko runā, jābūt tiešām pār-

liecinātam, ka tā ir pareizi. Nevis kaprize, untums

vai viegla pašpaļāvība lai mudinātu darīt tā vai ci-

tādi, bet tikai pārliecība, ka tā darot, visvairāk lietas

labā panāks.
Kad tā kāds izceļ savu es, tad tas var būt lie-

las pārdrošības, bet var ari būt lielas kautrības pa-

zīme, jo tas nozīmē, ka tas ņemas darīt to un tikai

to, ko pats tiešām labi prot un par ko var atbildēt.

Aiziedams no sveša likuma, tas sev uzstāda pats savu,

bet ne mazāk stingru likumu. Un viņa „brīvība"
nav atteikšanās no pienākumiem, bet drosmes pilna
un uzņēmīga jaunu, ne mazāk svētu pienākumu at-

zīšana, kurus tas pats sev uzstāda.

Neizpildīt oficiālas skolu prasības, neturēties

stingri un sīki pie programas un skolā parasti lieto-

jamām metodēm, tas vēl nav nekāda varonība. Daž-

reiz tā ir tikai nevīžības, slinkuma un nolaidības pa-
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zīme. Ja kāds kritizē, neatzīst un noliedz „priekš-
niecību", tad ar to vien tas vēl nebūt nepierāda, ka

tas ir brīva personība un ka tam ir tiesība uz per-

sonīgu autonomiju.
Tā tad mūsu skolotājs, kaut ari bieži lauž ofi-

ciālas skolas kārtības rāmjus, tomēr apzinās, ka bez

viņa taisnības ir ari vēl kāda cita taisnība un

ka viņš nedrīkst tās nezināt. Ciešot bieži no likuma

un spaida, tomēr jūt, ka ari šis svešais likums jāzin
un jārespektē. Un saprot, ka satiksme ar šā svešā

likuma pārstāvjiem, ar tiem biedriem, kas vecāki par

viņu un kas uz daudzko pavisam citādi skatās, viņam
tikai par labu var nākt, ja ari tos šķirtu pasaules uz-

skatu nez' cik liela dažādība.

Skolotājam-audzinātājam taču jādzīvo pastāvīgā
satiksmē ar citiem, ari ar citādi domājošiem cilvē-

kiem. Tā viņš mācās labāk saprast cilvēkus un vis-

pār visu cilvēcīgo. Viņa darba lauks un priekšmets
taču ir cilvēku, jaunu cilvēku dvēseles, un tādēļ vi-

ņam bieži jābūt kopā ar cilvēkiem, ar dažādi do-

mājošiem, dažādi jūtošiem, dažādi visu uztverošiem.

Viņš atzīst, ka viņam daudz kas no tiem jāmācās.

Viņš daudzus no tiem dziļi ciena, daudzējādā ziņā ap-

brīno, bet tikai vēlētos, lai tie ari viņu respektētu,

redzot, ka viņš dara visu, ko vien spēj un kā vien

prot. Viņam gribētos, lai skolas visi darbinieki lū-

kotu saskaņot savu darbību, strādāt vienā virzienā,
bet tomēr tā, lai katram — zināmu vispārīgu

prasību robežās — būtu atļauts brīvi rīko-

ties. Viņš nemaz netura sevi par nemaldīgu. Un

godīgi pats sev tādu padomu dod: Ja tu kā nezini,
tad prasi citiem, ja tu par ko neesi skaidrībā, apru-

nājies ar biedriem, parunā ar „veco", jo viņam daudz

piedzīvojumu, un, kas zin, varbūt ka viņš tevi uz-

vedīs uz pareiza ceļa.
Mūsu skolotājs no sirds vēlētos dzīvot draudzībā

ar saviem biedriem. Lai katrs cienītu otra godīgu

pārliecību un labu gribu, lai viens otram palīdzētu,
lai neaizmirstu nekad, ka visiem taču viens darba

lauks un viens mērķis.
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Un bērniem taču jo labāki būs, jo draudzīgāka
būs viņu audzinātāju saime. Skolotājs nemaz ne-

drīkst nākt skolā saīgnots, sanaidojies ar saviem bie-

driem, aizdomu pilns, nelabvēlīgs, uztraukts. Jo gai-
šāka miera pilna būs viņa dvēsele, jo vairāk viņš gai-
šuma nesīs skolā, bērniem.

Tādā gara stāvoklī viņš taču ari pats visu skai-

drāki redzēs, pareizāki uztvers, taisnīgāki par visu

spriedīs. īgnuma pilna dvēsele visu nepareizi uztver,
kā tumšs un greizs spogulis. Tīram un skaidram jā-
būt šim dvēseles spogulim.

Kad savstarpēja uzticība un sirsnīga labvēlība

valda visu skolas audzinātāju starpā, tad ari vieg-
lāk strādāt, un darbs labāk sokas.

Palīdziet man, pamāciet mani, kad es maldos —

tā viņš savā sirdī saka saviem biedriem — un varbūt

jūs ari kaut ko, kaut drusku ari no manis varat mā-

cīties. lesim roku rokā!

Kādā klusā dzidrā vasaras vakarā mūsu skolo-

tājs sēd mājas priekšā, lapenē, uz vientuļa soliņa.
Metas jau tumšs. Pa upi laivās vizinājās jautri pul-

ciņi. Skan dziesmas, smiekli un skaļi jautras valo-

das. Laivās deg papira lukturīši. Gaiss saldu smaršu

pilns. Kļūst arvienu tumšāks un noslēpumaināks. Nu

viss apklust, lukturīši viens pēc otra sāk dzist, dzie-

smas, sarunas un smiekli beidzas, iestājas pilnīgs
klusums. Tagad viss vēl noslēpumaināks, svinīgāks.
Brīnišķa, brīnišķa vasaras nakts!

Piepēši uz celiņa atskan soļi. Lēni un klusi kāds

tuvojas, ienāk lapenē un atsēstas mūsu vientulīga-

jam sapņotājam pretī. Šis redz savā priekšā nepazī-

stamu vecu vīru. Kādu brīdi abi sēd un klusē. Tad

vienu otru vārdu pasaka. Sākas saruna. Par brī-

nišķīgo vakaru. Par vasaras nakts noslēpumaino
skaistumu. Par zvaigznēm. Par to, kas aiz zvaigznēm
ir. Par cilvēku nezināmo tēvzemi. Par Dievu. Runā

ilgi, klusu, no sirds. Un tīkas runāt, runāt bez ap-

stājas. Vārdi paši no sevis nāk.
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„Dievs ir pilnība, — saka nepazīstamais vecais

vīrs, — „Un viss, kas tiecas pēc pilnības, tiecas uz

Dievu. Būt ceļā uz Dievu, tas dzīvē visaugstākais.
Nav nekā brīnišķīgāka, kā šī apzinīgā tiekšanās uz

Viņu ...
Un tā ari ir visaugstākā laime ..."

Runātāja balsī skan klusa līgšme un stipra pār-
liecība. Pēc kāda brīža viņš pieceļas, atvadās un

aiziet. Cik rāma, bet cik stingra šā nepazīstamā vecā

vīra gaita! Kāda no visas viņa personības dvesa pretī
dzidra dzīves gudrība un prieks! Kā no katra viņa
vārda varēja sajust, ka viss, par ko viņš runāja, pār-
dzīvots un pārbaudīts! Kāds visā spēks!

Līgsmu sirsnīgas pateicības jūtu pārpilns, mūsu

skolotājs sēd lapenē un raugās pakaļ vecajam vīram.

Viņu piepeši pārņem neprātīga dzīves prieka jūsma.
Ceļā uz Dievu! Ceļā uz pilnību! Ja, ari viņš

ies pa šo ceļu! priecīgs, ticības, drosmes pilns!
Ne no kādiem grūtumiem tam bailes nebūs. Cik

viegls ceļš un vilinošs mērķis!
Un kas tā būs par laimi, kad varēs pa šiem ce-

ļiem vest ari mīļotos bērnus! les viņš ar tiem un

ies, bez rimšanas, pilnībai pretīm, piepildīšanai, Die-

vam! šis kopējais ceļojums uz Dievu būs kā gaiši
svētki. Ne mērķa sasniegšana, bet šis gājiens, šis

svētceļojums pats būs tas labākais, tas īstais prieks.
klusums! Svētā zvaigžņotā nakts!

Dod spēku un modrību man, un neizsīkstošu prieku
šim gaišajam ceļojumam! Dod man savu svētību!"

Viņš domā par bērniem, par skolu, par ikdienas

darbiem saviem.

Kā viņš gan ir varējis kurnēt par savu likteni,

par skolotāja audzinātāja grūtībām! Kas ar viņu

gan ir bijis toreiz, kad viņš žēloties varēja par sava

darba neprātu un garlaicību; kad gribēja pat visu

mest pie malas un aizbēgt prom no skolas, no bēr-

niem !

Cik mīļa viņam tagad skola, cik mīļi bērni! Cik

dziļi tagad sajūt savu vienību ar tiem! Ceļa biedri

viņi tam ir, bet viņš tiem vadonis. Kopā, roku rokā

tie ies uz pilnību, uz Dievu.
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Viņš tos kā dzīvus redz savā priekšā, redz visu

viņu sejas, uzsmaida tiem un sveicienus sūta: Mīļie,

mīļie, mazie mani draudziņi! Vai manis gaidāt? Vai

gribat ar mani kopā turpināt uzsākto ceļu ? Vai nākt

man atkal pie jums? ...



Saules skola

Vīnē ir iznākusi grāmata ar virsrakstu „Son-
nenschule" — „Saules skola". Tādas skolas, pilnas
puķu, saules un mūzikas nekur nav: viņa tikai autora

fantāzijā. Nav pasaulē nekur vēl tādas skolas, kur

viss, kā skolotāju, tā ari skolnieku darbs būtu tikai

vieni lieli svētki, kā gaišs svētdienas prieks, kas dai-

ļuma un poēzijas pārpilns iejūsminātu un aizrautu

visus un ikvienu. Patlaban tādas skolas nav.

Bet vai nevar par to pasapņot?
Zināmos labvēlīgos apstākļos taču ir piepildīju-

sies ne viena vien daiļa doma, ne viens vien skaists

sapnis. Gudrs aprēķins vien vēl nekad nav izdarījis
dzīvē lielas lietas. Arvienu kas liels ir noticis tikai

tur, kur bijusi liela ticība, karsta sajūsma un spēja
aizrautība.

„Vai tu zini, mans dēls" — sacīja Sen-Simons

mirdams savam mīļākajam skolniekam — „nekad
nekā liela un ievērojama nevar radīt bez karsta en-

tuziasma."

Par mūsu grāmatas autoru tīkas domāt, ka viņš
nevis tikai dzejnieks-sapņotājs, bet tiešām pats sko-

lotājs, un ka viss tas, par ko viņš stāsta, tiešām kaut

kur noticis; ka viņa grāmata nav tikai skaista dzeja,
bet dzīva īstenība. Tīkas tā kā piemirst pelēko, reālo

ikdienu un pasapņot par labāku nākotni.

Tā tad pieņemsim, ka šī grāmata uzrakstīta ne

no dzejnieka, bet no skolotāja, kas tanī runā par sa-

vām tiešām skolā dotām stundām un ka grāmatā

iespiestie skolnieku darbi tiešām sarakstīti no viņa
paša mīļiem zēniem.

Un tad nu mēs redzam savā priekšā skolotāju,
kas jūsmīgi mīl savu darbu. Mums liekas, ka per-

sonīgi šim skolotājam skolā ikviena stunda ir tīrie
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svētki. Bet ari no viņa skolnieku grāmatā iespiesta-

jiem „rakstu darbiem" mums dveš pretī tāds pats
svētku dienu gars. Un lasot šo apburošo grāmatu,

gribas tā kā ticēt, ka te sapņi tiešām jau piepildās.
Un gribas ticēt, ka tas, kas vienreiz bija, var atkār-

toties vēl un plašākos apmēros.

ledomājamies skolu, kurā bērni mācās to, ko

mīl, un mīl to, ko mācās. Kur tos māca un vada sko-

lotāji, kas tāpat savu darbu mīl un mīl savus skol-

niekus un dzīvo ar tiem kopēju dzīvi. Bērni dzītin

dzenas uz skolu, kur katra stunda tiem sniedz skai-

stu dāvanu. Sirsniņās mostas mīlestība un sapratne

par itin visu, dzimst kluss miers un maiga vienības

sajūta ar visu apkārtni. Bet ari skolotāji skolā dzīvo

pilnīgāku un skaistāku dzīvi. Ari viņiem katra stunda

ir gaišas laimes pilna. Viņu dvēseles un prāta la-

bākie spēki tiem arvienu nomodā, un viņi stiprāki

kļūst dzīvā aizraujošā darbā. Garīgi no sava darba

tie nekad nepagurst un sajūt to ne kā slogu, bet kā

spirdzinājumu un visas savas būtības atjaunojumu.
Un brīnišķīgi: dodami viņi kļūst nevis nabagāki,
bet gan bagātāki, gan dienu no dienas pilnīgāki
cilvēku dvēseles izpratnē un mīlā. Un gadu no gada
tie netop vecāki, bet ganarvienu itin kā jaunāki. Lie-

kas, viņos pāriet jaunais, svaigais un spēcīgais bērnu

gara možums.

Bērniem skolā tā kā vieglāki elpot. Viņi šeit

tālu ir nost no „tirgus trokšņa un ielu putekļiem",
dzīvo klusumā un skaistumā. Vēlāk, skolu beiguši,
dzīvē stādamies, tie šo skaistumu pilnām saujām kai-

sīs uz visām pusēm. Kā sūktin piesūkušies viņi skolā

šā skaistuma, un kurp vien tie vēlāk ies, visur kļūs

gaišāks ap viņiem.

Autors, stāstīdams par to, kādā gara stāvoklī

viņš bieži gājis uz skolu, tā saka: „Mani bieži pildīja
tāda sajūta, it kā saules kvēle būtu izbērusi savas

dzirkstis pār mani. Un kad es nonācu skolā, tad es

itin kā nopurinājos, un tad šis zeltainais lietus ap-

šļāca visu manu jauniešu pulciņu."



139

Viņš zin un jūt, ka mūslaiku skola daudzreiz
nāvē dzīvi, pārklāj visu skolas putekļiem, un ka zem

sausu, nevajadzīgu skolas zinību sloga daudzreiz nīkst

možās jūtas un vīst spilgts jaunības svaigums. Viņš
gribētu itin kā atvērt visus logus, lai dzīvinoša strāva

un saule plūstu skolas istabās.

Vairāk, vairāk saules!

„Es neapmierināšos tikmēr, kāmēr visas mūsu

skolas nebūs pārvērstas par stikla pilīm, pilnām sau-

les, puķu un mūzikas!" tā viņš iesaucas.

Viņš zin, ka no visa tā skolās tagad vēl ļoti maz.

Nedzīvais, vienmuļais un garlaicīgais tagad viņās pār-

svarā. Tādēļ no savas puses viņš vēlētos ienest sko-

lās kaut drusciņ saulainas dzīvības spirgtuma. Jo

viņš tā mīl skolu! Viņam tik mīļi un dārgi šie zēni,

kas viņu ikdienas sagaida uz stundām! Mājā, sēdē-

dams savā istabiņā, vai klejodams pa ielām, viņš kā

iemīlējies sapņo par tiem: „Ko gan viņi tagad dara?

par ko gan pašlaik domā?" Viņš tos ilgi ir novēro-

jis, par katru daudz ir domājis, pazīst un saprot tos.

Starp viņa skolniekiem ir gan muziķi, gan dzejnieki,

gan ari filozofi-skeptiķi un morālisti. Ikvienam viņš

ļauj izteikties brīvi un vaļsirdīgi, viņš ciena ikviena

patieso pārliecību, jo viņš taču vēlas tikai to, lai

ikviens attīstītos savā virzienā, lai katrs reiz ienestu

dzīvē ko īpatnēju, vēl nebijušu. Vienīgi patiesības,
sirsnības un vienkāršības viņš no viņiem prasa. „Pū-
lies ar savu mikroskopu, štichelheim; sprediķo morāli,

šperber; tikai vienu ko: neaizmirstiet — dzīves,"

tā viņš iesaucas pats pie sevis, domādamspar diviem

no saviem skolniekiem, kuri ir reālisti,"

Platona, šā ideju sludinātāja, naidnieki.

Būdams vienmēr atklāts pret saviem skolnie-

kiem, viņš iemantojis viņu pilnīgu uzticību. Viņi tam

atver visu dvēseli. Ja rakstu darbos izceļas polemika

starp un tad viņš sajūsmi-

nājās. Lūk, kā viņi domā, jūt, priecājas, pukojas —

īsi sakot —kā dzīvo! Un pēc viņa domām, šie strīdi

nav vis jāizšķir skolotājam ar savu vārdu, bet gan

skolniekiem pašiem, jo viņš vēlas, lai tie izstrādātu
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savus uzskatus un gaumi patstāvīgi, nepiespiesti, ko-

pējās savstarpējās pārrunās un strīdos.

Tas, ko viņš pats māca saviem skolniekiem, vi-

ņam svarīgs tikai tiktāl, ciktāl noder kā dvēseles

un prāta darbību ierosinošs elements, bet pavisam ne

kā tāds, kam skolnieki katrā ziņā lai piekristu. Pro-

tams, viņam patīkami domāt, ka tā, ko viņš saviem

skolniekiem mācījis, un ko mācījis ar mīlu un aizrau-

šanos, viņi neaizmirsīs.

Bet viņam nemaz nevajaga un negribas, lai tie

tam ticētu kā absolūtai patiesībai, bet lai tas viņiem
paliktu atmiņā kā godīgas domāšanas paraugs. „Ak,
kas tā būtu par laimi!" viņš iesaucas, kādu no sa-

viem mīļajiem zēniem atcerēdamies: „ja man būtu

tāds dēls, kā šis Ēriks Tanenbergs! Kas tā gan būtu

par laimi! Man prieks iedomāties, ka mani vārdi

vēl ilgi dzīvos šajā skaistajā galviņā, ka viņa zilās

ačeles dažbrīd raudzīsies tālē un atcerēsies savus bēr-

nības mirkļus un mani! Es taču zinu: viņš mani

mī1..."

Gaišās, dzidrās dienās, kad saule plūst pa logu,

viņas vizmā ņirb gaišas un tumšas galviņas, dzirkst

acis un kvēlo vaigi. Tad skolotājs saviem puisēniem
stāsta par sauli, par bezgalīgajām pasaules telpām,

par mūžīgo maiņu un kustību, par to, kā saule pār-
vēršas zeltā, puķēs, augļos, kā viņa rada dzīvību virs

zemes, ūdenī un mežā, un kā viņa — šī saule — ir

dzīvības un visu mūsu māte, kā visa dzīvība tiecas

atkal atpakaļ uz turieni, uz savu dzimteni, uz sauli,
no kurienes nākusi...

Un puisēni klausās, klausās un iesūc šo dzidro

zinātni, kas plūst pār skolotāja dzejnieka lūpām .. .

Pēcpusdienās, kad krēsla metas, kad klase ieau-

žas maigā pustumsā, skolotājs tik tikko samana bērnu

sejiņas. Tomēr viņu spodrās sapņainās acis, dedzī-

gas, ziņkārīgas, alkstošas spulgo taisni viņam pretī.

„Es runāju klusu, klusu uz viņu maigi paguru-

šajām dvēselēm, — saka viņš,— un esmu pārlieci-
nāts, ka jo klusāki runāju, jo labāki viņi dzird. Reiz

es tiem sacīju: „Bērni, tagad zvaigžņu gaidīšanas
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laiks!" — Vakar, kad es nācu atpakaļ no ārpilsētas,
es redzēju uz lauka, pie dzelzsceļa sliedēm, sarga bū-

diņas tuvumā, divus bērnus, puisēnu un meitenīti,
kas cieši saķērušies sēdēja uz sola. Brīvās rociņas
tie bija pastiepuši uz augšu, laikam domādami, ka

nupat, nupat nolaidīsies uz tām zvaigznītes — pār-
sliņas... Es par to tagad stāstu saviem skolnie-
kiem. Istabā pustumsa, un es redzu, kā uz paka-
ļējā sola, sārtiem vaidziņiem eņģelēns Rozners, zem-

nieka bērns, izstiepj rokas, it kā gaidīdams, sak'

varbūt nolaidīsies uz tām kāda zvaigznīte; bet pats
viņš neatjēdz ko dara

...
Tā nu es viņiem stāstu par

zvaigznēm, kas spulgo debess dziļumos, stāstu par to,

kā radušās saules sistēmas, un kā gaismas mutuļi,
viezdamies arvien biezākā un biezākā kvēlainā uguns

masā, savā ātro kustību trauksmē izverd bezgalīgajā
telpā milzīgas ugunīgas pērles, un ka šām milzīgajām
dzirkstošām pērlēm jāriņķo neapturamā kustībā ap

to lielo gaišo bumbu, kas viņas no sevis atgrūdusi,
šinī savā ceļā viņas pamazām atdziest, viņu garoza

kļūst zaļgani raiba, mostas dzīvība, kas neizsīks tik-

mēr, kāmēr nebūs dzisuši pēdējā liesmiņa un jaunais

ķermenis par jaunu nebūs saplūdis ar milzīgo vareno

bumbu. Mierā stāvošu zvaigžņu pavisam nav. Agrāk

gan domāja, ka ir tādas zvaigznes, kas nemaz neku-

stas, kas stāv mūžīgi uz vietas, mierā; bet tas nav

tiesa: itin viss nemitoši kustas, viss no mūžības uz

mūžību
...

Es jūtu, kā pukst šinī momentā krē-

slainā istabā klusi klusiņām sēdošo puisēnu sirsni-

ņas, un kā viņos mostas atziņa par to, ka itin viss

ir viens un vesels un nedalīts, un ka ari viņi paši cieši

saistīti ar šo vienību un bezgalību ...

„Kad istabā kļūst vēl tumšāks, un kad vairs

gandrīz itnekā cita nevar saredzēt, kā tikai spulgās

acu svaigznītes, it īpaši melnmatainā tirolieša Tanen-

berga zilās ģermāņu acis, tad es sāku stāstīt par acu

zvaigznītēm, stāstu, ka acis — cilvēku dvēseles lo-

dziņi
...

Kalpotājs koridori zvana, bet es tumsā manu,

ka daži zēni nevar vien vēl tā kā uzmosties no sap-
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ņiem, ka citi tikai tagad sajēdz, ka taču vismaz

lampa būtubijusi jāaizdedzina. Lēni lēniņām viņi ap-

ņem siksniņas ap grāmatām un tad viens pēc otra

aizvelkas prom. Vienīgi Rudbergs vēl ilgi sēd savā

vietā, un tad, pēc laba brīža, sāk vākt un sakārtot

savas lietas. Viņš raugās manī, it kā es būtu pats

Varenais, kas spējīgs atvērt un aizvērt saules si-

stēmu avotus, kā parka uzraugs lielo strūklu aku

puķu vītņu ielokā. Beidzot savu pauniņu sakārtojis,

nopietni atvadīdamies, viņš gurdi virzās uz durvīm.

Es ievaicājos: „Nu, Rudberg, par ko gan tu tā do-

māji, ka tik ilgi aizkavējies?" Viņš atbild: „Es visu

laiku domāju par to Alpu ezeru, pie kura vasarā dzī-

voju." — Cepurīti rokās vīstīdams, viņš raugās spul-

gām, vaicājošām acīm. Vienīgi tad, kad apklust viņa

soļi koridorī, ari es pats izeju no tumsā tītās klases

istabas."

Tā tad, skolotājs runā ar saviem skolniekiem

par zvaigznēm, par ziemeļu skaistumu, par mūžīgo
ledu un sniegu, par pavasari un tauriņiem, par dzī-

vības enerģijas mūžīgumu, par vienību dabā, par

mīlu pret lielām un pašām augstākām lietām, bet

ari par mīlu pret vismazākām un visniecīgākām, ru-

nā par itin visu, kas viņu pašu aizrauj, ieviļņo un ie-

jūsmina, kam viņš pats dzīvo līdz. Un runā viņš tikai

tad, kad jūt tieksmi, kad nevar klusēt. Ari par sa-

vām personīgām lietām un par saviem plāniem viņš
tiem stāsta. Stāsta tālab, ka tie ir viņa īstie draugi:

gan maziņi tie vēl, bet tomēr daudz ko saprot,

saprot dažreiz labāk par lielajiem. Viņam pie tam

nav nekāda sevišķa nolūka, viņš nesprediķo morāli,
stāsta visu to ne „pamācību" labad, bet gluži vien-

kārši tāpēc, ka tā visi dara, kas viens otru mīl. Un

skolotājs un skolnieki taču mīl, pazīst un ari saprot
viens otru. Mazais Brumhubers atzīstās, ka viņš glu-
ži labi jau priekšlaiku paredzējis, ka skolotājs no-

skaitīsies, tikldīz ienāks klasē un ieraudzīs, ka viens

no viņiem skaistu meža rozi mērcē tintes pudelītē.
Un tiešām, tā ari notika. Skolotājs sāka vai raudāt

no dusmām. „Bērni, ko jūs darāt! Meža roze taču
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smaržo pēc rīta rasas, pēc zemes svaiguma, pēc ziļ-
dzidrajām debesīm! Nav maigākas puķītes par t0!..."

Bet kad „realists" Štichelheims iebilda un paskai-
droja, ka melns ar sarkanu taču sevišķi teicami har-

monējot, tad Brumhubers stundas beigās piegāja pie

viņa un tam uzbrēca: „Ja, tu taisni esi sarkanā un

melnā maisījums: mati tev ir sarkani, bet dvēsele

melna!"

No bērnu atsauksmēm redzams, kā tie mīl šās

stundas, kādas domas, jūtas, sapņus un vēlēšanās tās

viņos modina, un kādā garā viņi tās pavada :„Pēc
mūsu skolotāja stundas es sajūtu dziļu svētlaimību

un prieku no domām vien, ka esmu pasaulē," raksta

kāds gudrs, skaists un priecīgs zēns, kurš dusmojas

par cilvēku rupjībām un neģēlībām, un kurš ieteic

visiem pārtikt nevis no gaļas, bet no rozēm, lai tā

iesūktos sevī vairāk daiļuma, poēzijas un saules.

„Cik rupji man tagad liekas ļaudis, — iesaucās otrs.

— Ai, kā man tiktos būt pavisuvisam šķīstam, dzī-

vot it kā kristāla pilī, kur katru vismazāko puteklīti
uzreiz varētu pamanīt un noslaucīt."

Par to pašu, par ko puisēni tādos brīžos domā,

par ko sapņo, kā atceras, viņi ari raksta. Reiz mē-

nesī tiem ir šādas „domu rakstu" stundas. Ar ne-

pacietību viņi gaida un ilgojas pēc tām. Nejuzdami

pār sevi ne mazākā spaida, tie domā brīvi, raksta

un izteic visu vienkārši un sirsnīgi. Viss viņiem at-

ļauts : viņi var rakstīt par to, ko personīgi pārdzīvo-

juši, kā ari par to, kas tēlojas viņu iedomā, var rak-

stīt par saviem sapņiem un cerībām, par nākotnes

mērķiem un pianiem.
Grāmatā iespiesti kādu četrpadsmit skolnieku

domu raksti.

„
Vienīgi estētiskas patikas dēļ, — saka autors,

— es savācu šos darbus. Šo krājumiņu lasot, man

tāds prieks, kā daiļu zēnu kori dzirdot dziedam."

Ikviens domu raksta temats ticis iepriekš pār-

spriests un pārrunāts klasē. Skolotājs izteicis savus

uzskatus, tikai ne uzspiezdams tos bērniem, bet vie-

nīgi vinu domas un fantāziju ierosinādams.
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Te daži piemēri no šiem.domu rakstiem.

Oktobrī bijis temats „Par zeltu un sauli".

Zēns Gvido Fernleitners raksta:

„Augstu Alpu ganībās gans bija atlaidies uz

klints šķautnes. Govju zvaniņu tinkšķēšanas viņš gan-

drīz nemaz nedzirdēja un raudzījās uz vakara mā-

koņiem, kas gulēja pār tālajām sniega galotnēm, rau-

dzījās, kā mākoņi un sniega galotnes mirdzēja
zeltā. Puisēns šai zeltā arvien vairāk un dziļāk no-

grima. Te viņš atcerējās, kas tam bija stāstīts par

debesīm. Un viņš ieraudzīja zeltotus eņģeļu spārnus

un caur vaļējiem debess vārtiem troņa pakāpi, uz

kura, laikam, sēdēja pats Dievs tas Kungs. Un re-

dzot visu šo zeltu, puisēnu pārņēma tāds prieks, ka ra-

dās vēlēšanās dzirdēt debess muziķu. Viņam piepeši

likās, ka tam ir spārni un ka viņš var laisties. Viņš

pietrūkās — un pazuda bezdibenī. Pēc kāda laika

zelta purpurs dzisa, mākoņi kļuva tumši zili, un ie-

stājās nakts. Tā šim zelta skaistumam par upuri

kļuva puisēns."

Novembrī bērniem bija uzdots temats: „Par

zvaigznēm".

Emils špinvebers raksta:

„Es ļoti mīlu pārsliņu svaigznītes, it īpaši, kad

tās vakaros krīt uz mūsu istabiņas jumta. Kad mā-

tei izdodas dabūt malku, tad viņa pārnāk mājās līg-
sma un kurina krāsni. Tā kā mana gulta stāv zem

jumta slīpuma, tad es gluži labi dzirdu, kā krīt pār-

sliņas. Bet var ari būt, ka es maldos. Līgsmi es do-

māju par nākošo valodas stundu skolā un iemiegu.
Par visu šito es jau sen esmu nodomājis rakstīt, tāpēc
ka sagaidīju, ka būs jāraksta par sniegu. Es ļoti mīlu

ari acu zvaigznītes, bet par visām vairāk mātes acis.

No debess zvaigznītēm es visvairāk mīlu vakarzvaig-

zni, kuru redzu caur mūsu istabiņas jumta lodziņu,
un es ticu, ka taisni šī zvaigzne rādīja ceļu tiem trim

ķēniņiem no Austruma zemes."

Par tematu: „Par mīlu pret mazām lietiņām",
poets un muziķis Aspenaugs raksta tā:
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A. Dauge Māksla un audzināšana. 10

„Es ļoti mīlu klavieru āmuriņus un savas vijoles
steķi. Kad es paņemu un turu rokās savu vijoli, tad

caur izgriezumiem, kas līdzinājās burtam F, es redzu

vijoles iekšieni un saskatu tur pavisam apputējušu
zīmīti: Jozephus Pauli mc fecit, Lincii 1789. Tas

nozīmē: mani pagatavojis Jāzeps Pauli, Linčā 1789.

g. Un kad es spēlēju, tad man vienmēr liekas, ka

mana vijole it kā kaut ko dzied par šo Jāzepu Pauli.

Pat tad, kad es spēlēju kaut ko jautru, man bieži vien

dzirdas tādas skumjas, skumjas skaņas, it kā vijole
atcerētos Jāzepa Pauli nāvi. Kā būtu, ja es izplēstu
šo apputējušo zīmīti? Varbūt, ka tad vijole zau-

dētu atmiņu un skanētu tikai par to, ko es pats jūtu.
Bet var ari būt, ka tad viņa vairs pavisam neskanētu.

— Vēl es mīlu tos baltos puteklīšus, kas sabirst zem

stīgām no loka, caur ko vijole pārklājas it kā ar

sarmu un atgādina ar cukuru apkaisītu šokolādi; Daž-

reiz es garākos stīgu galus apmetu ap tapām un vi-

joles kakliņa ieloku, un tad iznāk, it kā viņai būtu

gari gaiši mati, tādi kā mūsu Sonlefleram. — Es

ļoti mīlu noraudzīties vaļējās klavierēs, kad māte

spēlē. Es noraugos, kā āmuriņi ar savām rozā ādas

galviņām izšaujas iz neredzamas tumsas, piesit pie

stīgām un nogrimst atkal atpakaļ neredzamā tumsā.

Man liekas, ka viņi gluži labi dzird un saprot, kad at-

ver klavieres, un tiklīdz viņi dzird šo troksni, tad tū-

liņ sagatavojas uz darbu. — Visas tādas mazas lie-

tiņas es mīlu."

Ziemā, īsi priekš pašiem Ziemas svētkiem, kāds

zēns apraksta savas jūtas un domas un savus sap-

ņus tā:

„Tagad sākas mans mīļākais laiks. Šai laikā visi

cilvēki tic tam, ko viņi neredz, un tas man visvairāk

patīk. Ikvienam tagad ir kaut kāds prieks un tāds

kā noslēpums, ko viņš neizsaka. Man patiktos, ja
visu cauru gadu būtu tā, jo tad ļaudis daudz vairāk

mīlētu cits citu. Tagad man liekas, ka visi par kaut

ko sapņo. Pats es visu cauru gadu dzīvoju tādos sap-

ņos un ticu tam, kā neredzu. Bet citi cilvēki tikai

lielo Ziemas svētku priekšvakarā ir tādi, kā es. Ez
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vēlētos, kaut viņiem ari pavasarī būtu tāda pat līk-

smība, tādi pat noslēpumi, un tādi paši svētki, kur

ikviens kaut kā gaida, kas kādā jaukā naktī var no-

laisties no debesīm. Neviens to nemanīs, bet visi

zinās un ticēs, ka tas tiešām atnācis."

Tomēr ne visi no jaunajiem autoriem apbalvoti
tādām fantāzijas spējām un ne jau nu visi spējīgi
rakstīt tik „dzejiski". Ir starp viņiem ari nepielū-
dzami kas cita nekā neatzīst, kā tikai

fiziku, un kas pārliecināti, ka labs mikroskops daudz

vairāk vērts, nekā dzeja. Savus uzskatus viņi izteic

gluži vaļsirdīgi un pret „poetiem" izturās ar lielu ni-

cināšanu. Par tematu „Zelts un saule", mazais Šti-

chelheims raksta tikai par saules ķimisko sastāvu,

par zelta naudu un zelta pulksteni, kādu cer dabūt

iesvētīšanas dienā. Zvaigznes viņam nav vairāk ne-

kas, kā dzelzs un sērs. Deja — nav nekas cits, kā cil-

vēku muļķīga riņķošana ap savu asi mūzikas pavadī-

jumā. Puķes — tās zemes virsū kaut kas izsitumam

līdzīgs, kas parādās vienmēr tikai pavasaros, kad top
siltāks.

Ar tādu savu auksto un rupjo materiālismu šis

puisēns ar nodomu kaitina un ari sanikno savus bie-

drus — poetui un ideālistus. Viens no pēdējiem vērš

pret viņu šādu „satiru":

„Kādā rītā uz štichelheima loga rūtīm skaisti

ledus puķu ziedi, štichelheims pamostas un tos lamā:

„E, meļi tādi! Ko velti cenšaties izlikties par pu-

ķēm ! Tad jau uzziediet labāk Aspenauga logos, kas

jūs noturēs par dimanta puteklīšiem. Pag, es jūs

tūliņ apskatīšu caur mikroskopu! Ak, jūs viltnie-

ces !" Viņš pietrūkstas, pieiet pie loga un velk ar aso

sarkano degungalu pār ledus puķēm strīpu, matemā-

tiski pareizu diagonāli šķērsām rūtij. Līnija no-

vilkta kā ar spalvu. „Sasalis tvaiks, vairāk nekā!" —

norūc viņš un ietinas atkal savā segā."

Cik daudz visā no bērniem aprakstītā tēlu un

ainu! Cik daudz labi pazīstamu notikumu! Cik daudz

ari no katra pārdzīvotu jūsmu!
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Piemēram, vizināšanās ziemas naktī, gaišā mē-
nesnīcā: koki tērpti baltos mīkstos kažokos, gaiss
kluss un svaigs un — dzin, dzin, dzin

,
— skan zva-

niņš
...

Vai atkal, kāda puisēna mīla pret mazu meitenī-

ti, zeltpērlēm izrotātā micītē. Mīla šķīsta un bērni-

šķīga, un puisēns gluži nevainīgi stāsta par to, tāpat
kā ari kungs stāstīja, ka viņš, skolas lai-

kā ,sapņojis par kādu mazu meitenīti."

Kāds cits puisēns klusā rudens naktī sēd dārzā

un skaita zvaigznes. Ilgi viņš sēd un skaita, sāk jau
sūrstēt kakls, un galu galā viņš sajūk savā skaitī-

šanā
...

Un lūk, tur atkal pavakarē, kad jau pavisam sa-

tumsis, puisēns stāv pie sētas un noskatās aizejošā
vilcienā. Stāv ilgi, nekustēdamies un raugās pēdējā

vagona sarkanajā lukturītī: vilciens aiziet uz to pu-

si, kur dzīvo viņa māmiņa. Un puisēns stāv, raugās

un klusu raud
...

Ļoti bieži puisēni savos darbos stāsta par sa-

viem paziņām un tuviniekiem, un tad nereti rodas

ļoti spilgtas dzīves ainas.

Tā mazais Maksis ar savu māti, nabadzīgu puķu
pārdevēju, ieaicināti viesos pie bagātas un ievēroja-
mas dāmas, viņu labvēles un aizbildnes. Maksim ļoti
neērti lepnajā sabiedrībā, bet māte spilgtajā lukturu

gaismā liekas pavisam tāda nožēlojama, neskatoties

uz to, ka viņa pēc modes sasukājusi matus un uz-

posusies savās labākajās drēbēs. Viņš jūt, ka bagātā

publika viņus nemīl, nesaprot, un ka izturās pret
tiem vienaldzīgi un vēsi. Puisēns pierunā māti drī-

zāk iet prom. Kad viņi izgājuši uz ielas, puisēns pa-

griežas atpakaļ un, dūri pacēlis, draud pret gaišajiem

logiem. Māte izprašņā viņu par dusmu cēloņiem, bet

viņš nesaka ne vārda ...
Kāds cits puisēns stāsta par savu tēvu, par tādu

pašu jautru zelli un jokpēteri, kāds viņš. Tas ļoti mīl

iedzert un, pārnākdams no krodziņa, liekas gultā ne-

izģērbies, bet māte novelk viņam zābakus. Viņš šņauc
tabāku, plātās un labsirdīgi rezonē. Dēlu dažreiz per

10*
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ar žagariem. Par skolu un par vācu valodas skolotāju
izsakās tā: „Arē, ko visu gan jūs tur nepļāpājat ta-

nīs stundās!" — Bet pie tam tomēr labsirdīgi un

apmierināti uzsmaida.

Špinvebera māte, nabadzīga atraitne, bieži vien

runā par savu nelaiķa vīru un sūta tam sveicienus

klusā lūgšanā. Viņa dzīvo ar savu puisēnu pašā pa-

jumtē, niecīgā istabelē. Tomēr, kad istaba izkurināta

un silta, it īpaši vakaros, tad viņā ļoti tīkami. Pui-

sēns tad guļ savā gultiņā, raugās caur jumta lodziņu
savā mīļajā vakarzvaigznē, raugās viņā un sapņo,

kāmēr iemieg ...

Izlasot visu no puisēniem uzrakstīto, dabūjam

pilnīgi gaišu nojaudu par ikviena individualitāti, kat-

ra tēls tik dzīvi iznirst mūsu priekšā, ka mums lie-

kas, it kā mēs ar viņiem visiem būtu vaigu vaigā ie-

pazinušies.
Visi viņi mums kā mīļi pazīstami. Un kā mīļš

pazīstams ari viņu skolotājs. Un mēs sajūtam, kas

tā par mīļu dzīvi ir bijusi, kādu šie cilvēki visi kopā

dzīvojuši.
Un skumji mums ir dzirdēt, kad skolotājs stā-

sta, ka tam drīz ir bijis jāaiziet no šās skolas prom.

Un kā pienākusi pēdējā diena, kuru viņš pavadīs ko-

pā ar saviem zēniem.

Šodien es stāvēju pēdējo reiz savu puišeļu priek-

šā, — tā stāsta autors savas grāmatas epilogā, — un

viņi visu manu galdu nokaisīja rozēm. Dievs zin, no

kādu priekšpilsētu dārziem, no kādiem veikaliem viņi
bija savākuši tik daudz puķu! Liekas, it kā būtu at-

skanējis sauciens: vāciet, vāciet rozes, kur vien ku-

rais varat un cik vien varat, un nesiet tās šodien uz

skom! Un uz mana galda bira rozes, rozes, baltas un

sarkanas, kā sniegs un asinis. Uz galda un uz grīdas
šis krāšņo puķu lietus lija.



Bērns daiļradīšanas darbā.

Šinī rakstā gribu pastāstīt par kādu pedagoģi-
sku eksperimentu, kas norisinājās mazā intīmā peda-
goķiskā laboratorijā.

Es ar savu puisēnu sēdu viņa istabā pie galda.
Mums priekšā liela papira loksne, tinte un spalva.
Mans zēns taisās rakstīt „domu rakstu".

Mēs strādājam abi.

Domājam, spriežam, atceramies, pārcilājam at-

miņā senus notikumus, iedomājamies pazīstamus cil-

vēkus, to balsis un sejas un visu, kas saistās ar to,

par ko gribam rakstīt.

Starpība starp mums abiem vienīgi tā, ka es pār-
domāju visu vairāk sevī, klusēdams, bet mans skol-

nieks, ja tam kas labs iekrīt prātā, tūliņ runā un

visu izklāsta. Es nesaku viņam nekā priekšā, bet ļot <'
uzmanīgi, tikko noskārstami, uzvedinu viņu uz šā-

diem tādiem sīkumiem, aplinkus cenšos vērst viņa uz-

manību uz zināmiem raksturīgiem vilcieniem, kas vi-

ņam aizmirsušies. To, ko mēs tā, kopā sēdēdami un

runādami, esam domās un fantāzijā noskaidrojuši,
to zēns tad uzraksta.

Tā viņš apraksta, kā reiz ar kaimiņu bērniem

slidas skrējis. Es pats taisni tur esmu klāt bijis un

nu uzmanīgi sekoju, lai zēns neuzrakstītu kaut kā

lieka, vai tā, kā nemaz nav bijis, un lai aprakstītu
tikai to, kas sevišķi spilgti raksturo šo ainu. Ja viņš
sāk tikai uzskaitīt sausus faktus („un tad mēs aiz-

gājām, un tad viņi sāka skriet..."), tad es piebilstu:
„Garlaicīgi! Nekā nevaru dzīvi iedomāties!" Bet ja

viņš, iezīmējot un uzsverot raksturīgākās un spilg-
tākās vietas, sāk stāstīt tā, ka manā acu priekšā viss

šis jautro bērnu pulciņš izceļas kā dzīvs, un es visus

tiešām redz v, visus kopā un katru atsevišķi: gudro
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jautro Arnīti sasarkušu deguneli, garo Aņņuku, baltā

sprogainā cepurē, mazlietpieliekušos, lai izliktos drus-

ciņ īsāka, — ja es dzirdu viņu sarunas, jautros smie-

klus un slidu žvadzēšanu, tad es sajūsmā iesaucos:

„Ja, tā ir cita lieta! tā vajaga rakstīt."

Un mans puisēns, prieka un sajūsmas skurbā,
tikko vēl krēslā turēdamies, ķer spalvu, bet sejā tam

spulgo īsta svētlaimība. Es nu atļauju viņam rakstīt

tā, kā viņš grib. Zinādams, ka, ja es šādā dzīvā aiz-

rautības brīdī sākšu uzbāzties ar prasībām par gra-

matikas likumiem un pieturas zīmēm, ka tad fantā-

zijas spars uz vietas zudīs, un tāpēc es uz tādām lie-

tām acumirklī negriežu nekādas vērības. Tikai tad,
kad „domu raksts" pilnīgi gatavs, mēs nokārtojam
pēc vajadzības ari formālo pusi.

Ja darbā fantāzija sāk pagurt, es to atkal uz-

mundrinu: „Bet vai tu neatceries, kā Aņņukam no-

skrēja slida? Vai atminies, kādu seju savilka Pičuks,
kad piebilda, ka laiks iet mājā?" Tad

mazajam autoram no jauna rodas interese, fantāzija
atkal sāk darboties, dažbrīd pat paceldamās par daudz

augstu mākoņos tā, ka viņu vajaga pievaldīt.
Tā es viņam palīdzu, to pabalstu, ieturu īstenī-

bas apjomos, neļauju novirzīties no galvenā temata,

atturu no rezonēšanas un prasu tikai, lai viņš tē-

lotu. Visu nenozīmīgo, lieko es bez žēlastības at-

metu, bet katru dzīvāki uztvertu vilcienu ar prieku

apsveicu un lieku to atzīmēt. Sava nekā neuztiepju.
Tā zēna darbā, kaut gan tas norisinājās ar manu tie-

šo palīdzību, tomēr atspoguļojas viņa paša dzejiskā
veidošana.

šos domu rakstus mēs rakstam apmēram tāpat,
kā nodarbojamies ar zīmēšanu, kad mans zēns vēl

bija pavisam mazs. Atceros, kā mēs zīmējām lielu

gurķi no dabas: ar melnu un baltu krītu viņš velk

gurķa konturus uz vienkārša pelēka papira. Es sēdu

viņam blakus un mēs prātojam par šo gurķi, kas

atrodas uz otra galda, mums iepretim, tādu lielu,

smieklīgu, pumburainu. Raugāmies, taustam, pēc acu

mēra apsveram proporcijas, gan gudri par to sprie-
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žam, gan smejam. Gurķis mums izliekas brīnum lī-

dzīgs kādam no mūsu labiem paziņām. Cik labi būtu,

ja izdotos viņu tā uzzīmēt, ka lai tas nezaudētu sava

rakstura, lai iznāktu taisni tāds kuprains, čurmulains

un jocīgs! Mēs pūlamies atrast taisni tās linijas, kas

tam piedotu taisni šo veidu un nokrāsu. Konturus

puisēns vispirms uzmet ar ogli, daudzkārt zīmējumu
pārlabo, dzēš, zīmē par jaunu. Beidzot laimējas!

Viņš nu apvelk stingrus konturus ar melnu krītu, uz-

met ēnas un tad vajadzīgās vietās ar baltu krītu uz-

spiež spilgtus baltus plankumiņus. Viss mazliet sti-

lizēts, raksturīgākie vilcieni drusciņ pārspīlēti, bet

tomēr gurķis lieliski līdzinājās oriģinālam — čurmu-

lains, kuprains un jocīgs. Tīri kā dzīvs. Mēs priecīgi

smejam.
Šāds kopējs darbs uz novērošanas spēju un māk-

slinieciskas fantāzijas attīstību atstāj labu iespaidu.
Puisēns dzīvi vēro, smalki uztver pašu raksturīgāko,
redz visu kā dzīvu, un viņa ražojums nav vis vairs

tikai mechaniski pagatavota kopija, bet gan pārra-

došas un veidojošas darbības iznākums.

Sarakstījām mēs ar zēnu ļoti daudz domu rakstu.

Sevišķi mēs mīļojām aprakstīt savus labus paziņas,
kā pieaugušus, tā bērnus. Mēs aprakstījām, piemē-

ram, divus pazīstamus puisēnus no ģimnāzijas in-

ternāta. Viņus mēs ļoti labi pazīstam, jo internātā

tie ir „slaveni". Bieži tos redzam visdažādākās situ-

ācijās. Viņiem ļoti daudz līdzības, bet ir ari liela

starpība starp abiem. Viņi dažreiz liekas būt mūžīgi

draugi, tad atkal sīvi ienaidnieki. Viņi klaiņā, rokās

saķērušies, un klusītiņām čukst viens otram savus

plānus, savus noslēpumus, te atkal plēšās un plūcas
līdz asinīm. Viens no viņiem kundzēns, otrs zemnie-

ķelis. Viens samērā tīrīgs, otrs atkal mūžīgi ar tinti

vai krītu notašķījies. Citi skolnieki, skolotāji un kal-

potāji allaž nāk ar viņiem sadursmē. Ikkatru jaunu

rītu viņi iesāk ar šādu vai tādu traci un vakarā ne-

kad neaizmieg, pirms nav izdarījuši kādu niķi. Tikai

katrs no viņiem dara to savādi, un abiem viens un

tas pats ķēriens iznāk citādi.
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Mēs runājam par tiem, smejam un atceramies

dažādus vinu nedarbus.

Nolēmām uzrakstīt abu divu raksturojumu. Visi

dabas un rakstura spilgtākie vilcieni jāuztver dzīvi

un jāapraksta nevis sausos spriedelējumos, bet dzī-

vos tēlojumos, kas viņus rādītu visdažādākās situā-

cijās, it īpaši tādās, kurās viņu īpatnības izpaužas
visredzamāki.

Un atkal mūsu kopējā darbā es aprobežojos vie-

nīgi ar to, ka aizrādu, uzstādu jautājumus, uzmun-

drinu un regulēju fantāziju, neļauju noklīst sāņus,
noliegdams visu, kas mākslinieciskam raksturojumam
nekā nedod. Protams, ka pats pie tam neesmu stingrs

un pedantisks skolmeistars, bet, pats aizrauts no zi-

nāmas mākslinieciskas problēmas, dzīvi piedalos vei-

dojošā darbā. Mēs viens otru iejūsminām, viens otru

uzvedinām uz interesantām domām, no acīm dažreiz

nolasām, ko katrs domā. Abu zēnu raksturojumu un

aprakstu iesākam no tā brīža, kad audzinātājs rītos

skolniekus modina. Aprakstam, kā mūsu zēni iz-

turās pie šās procedūras. Te nu viss labi jāapsver,

jāatceras viņu kustības, vārdi un ģīmja panti. Tas

ļoti interesanti. Manam autoram tas lielisks baudī-

jums. Un ja viņam palaimējas uztvert kaut ko se-

višķi raksturīgu, tad viņš kūst svētlaimībā. Bieži

vien neatrod vajadzīgo vārdu savu domu formulē-

šanai. Tā rodas „vārdu mokas". Tā tad redzam abas

mākslinieciskās veidošanas darba pazīmes — mokas

un laimi.

No šās kopdarbības es esmu smēlies pārliecību,
ka ja viņu turpina tādā pat veidā, sistemātiski un

ilgi, tā bez šaubām atstāj netik vien uz dzejisko fan-

tāziju, bet ari uz visu dvēseles dzīvi labvēlīgu iespai-
du. Jo kad tik brīvi, nesavtīgi ar pašas siltākās in-

tereses un mīlas apgarotām acīm skatās uz studē-

jamo priekšmetu, šinī gadījumā uz cilvēku, tad nevar

nemosties labas un dziļi humānas jūtas pret cilvē-

kiem, kuru dzīve ir tapusi par augstu un dārgu pē-

tīšanas objektu. Attīstās ne tikai smalka novēroša-

nas spēja, bet ari siltas poētiskas taisnības
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jūtas un atsaucība pret visām cilvēka dvēseles ku-

stībām.

Mēs ar savu zēnu tikām rakstījuši ari tādus domu

rakstus, kuros izteicās tīri personīgas iejūsmas, savā

ziņā it kā dzejoļus prozā, šādu darbu izpildot jaunā
autora dvēselē norisinājās tas, ko varētu saukt par

jūtu šķīstīšanu un noskaņošanu. Tā ka viņš nekad

nekā tāda nerunāja, nedz ari rakstīja, kā tiešām pats
nebūtu izjutis, tad viņš pierada pie absolūtas iekšķī-
gas patiesības, un viņā radās riebums pret visu ne-

dabīgu, neīstu, riebums pret tukšām frāzēm. Mēs

strādājot sajūtām, ka „formai" nav vērtības pašai

par sevi, bet tikai tik tālu, cik tā izrādās par vienīgo
un pareizāko līdzekli dabīgi, vienkārši un patiesi iz-

teikt to, kas tieši pārdzīvots.
Izcilus vērību piegriezu Pašam

galvenajam arvienu vajadzēja stāvēt centrā, mazāk

svarīgajam ierādījām otro vietu, vēl mazāk zīmīgo

atbīdījām pavisam pie malas. Lūkojām komponēt tā,
lai arvienu iznāktu spilgts un noskaņots kopiespaids.

Par šāda darba audzinošu nozīmi es toreiz gan

maz domāju. Visvairāk mani iejūsmināja tas, ka es

savam skolniekam varēju piešķirt tiešām īsta prieka

un laimes mirkļus. Bet ari man pašam brīži draudzī-

gā kopdarbā bija īsta prieka pilni.

Piemērojoties sava skolnieka gadiem (mani mē-

ģinājumi attiecās galvenām kārtām uz vecumu no

9. līdz 13. gadam), es lielāko tiesu izvēlējos jautrus
tematus. Vispatīkamāki mums bija rakstīt kaut ko

tādu, kur no sirds varējām pasmieties.
Kad mēs reiz aprakstījām kādu labu pazīstamu,

ļoti labsirdīgu, bet ļoti komisku vācu kapelmeistaru,
tad par izdevušos kapelmeistara psicholoģijas tēlo-

jumu mēs no visas sirds tā priecājāmies un smējā-

mies, ka nevarējām nociesties nelasīt to priekšā vi-

siem mājiniekiem un galu galā ari pašam jocīgajam

kapelmeistaram. Visi likās lieliski apmierināti. Mūsu

studiju objekts bija attēlots visinteresantākās si-

tuācijās: kā viņš rītos ģērbjas, sievai piepalīdzot,
kura viņam pat bārdu dzen, kā ēd zupu, kurā vienmēr
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atrod šo to sliktu, par ko lieliski pukojas; kā ar sa-

jūtu un sapratni šņauc no lielās tabākdozes tabāku;

kā lamā bez izņēmuma visus muziķus un komponi-
stus pasaulē, izņemot vienīgi vācu militāros kapelmei-
starus ; ar kādu labpatiku un lieglaimību preparē ta-

tāru bifšteku v. t. t. Mūsu, lai gan drusciņ karikatū-

rai līdzīgam aprakstam tomēr netrūka iekšķīgas pa-

tiesības un zināmas mākslinieciskas vērtības.

Mana zēna vismīļākais domu rakstu temats ar-

vien bija viņa krusttēvs Pāvils, pret kuru viņš sa-

juta savādu maigu simpātiju un dvēseles radniecību.

Krusttēvs Pāvils ir jauns, ārkārtīgi labs, neti-

cami nesavtīgs, gadus 25 vecs cilvēks, ļoti neprak-
tisks un tāpēc bieži vien ari komisks un bezspēcīgs.
Ideālists caur un cauri, šis krusttēvs no likteņa ir

spiests nodarboties ar pašu prozaiskāko darbu, t. i.

ar dažādu papiru pārrakstīšanu un rēķinumiem kā-

das ziepju fabrikas kantorī. īsts mākslinieks savā

dvēselē, muziķis, muzikālo motivu pilnu galvu, no

rīta līdz vakariem viņš dēd nabadzīgā kanto-

relī un raksta šādas tādas pavisam nevajadzīgas
un neinteresantas vēstules, papirus un kopijas. Pui-

sēns šos komiskos, bet savā ziņā ari aizkustinošos

krusttēva dzīves kontrastus zināmā mērā saprata un

izjuta, un tāpēc bija gatavs reizē smieties un rau-

dāt par viņa likteni.

Šo krusttēvu viņš bieži vien notēlo savos domu

rakstos. Visbiežāki komiskās situācijās: kā viņš rī-

tos taisās uz darbu, kā mazgājas, ģērbjas, kā meklē

savu pa kaktu kaktiem izmētāto apģērba gabalu; kā

sagatavo papirosus, kurus pa dienu nosmēķē gabalu

piecdesmit, bet ja saskaistas, vai uzbudinājās, tad

vēl vairāk; kā māte viņu mudina un gumda, zināda-

ma, ka nav vēl piedzīvota tāda diena, kurā viņš darbā

būtu ieradies īstā laikā; kā viņa to apkopj, aizmet

piemirstās pogas, sien „slipsi", bar, pamāca, visu lai-

ku rezonē.

Tiek aprakstīti ari krusttēva Pāvila plāni un ilū-

zijas : kā viņš nebīdamies ne bada, ne aukstuma, un

patiltēs naktis pavadīdams, gatavojas kājām klejot
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caur visu Eiropu un ceļot uz Ameriku. To aprakstot,
jaunais autors pats iejūsminājas no krusttēva fan-
tastiskiem plāniem, pats būtu uz vietas gatavs iet

viņam līdz, ciest badu un salu un mitināties patiltēs.
Krusttēvs Pāvils ir ņēmis dalību visos interesan-

tākos un ievērojamākos mana puisēna dzīves notiku-

mos. Vasaru viņi dažreiz pavada kopā, klejo, peldas,

lasa, zīmē, veselām stundām draudzīgi runā ne tikai

par smieklīgām lietām, bet ari par pašām augstākām :

par Dievu, par nāvi un bezgalību, noslēgdami parasti
šos prātojumus ar sarunām par perpetuum

m o b i 1 c, kam abi vienlīdz naivi tic nu ir pārlie-

cināti, ka viņi to reiz izgudros. Klausoties viņu saru-

nās, nevar nopriecāties vien par to, kā viņi saprotas,
dvēselē abi tik dziļi radniecīgi, īsti, lieli draugi. Pie-

augušais jauneklis kļūst par bērnu, bet puisēns lī-

dzīgs gudram, pieaugušam cilvēkam. Nav brīnums,
ka krusttēvs Pāvils bieži saista zēna fantāziju un top

par viņa domu un novērojumu svarīgu priekšmetu.
Parasti viss, ko viņš par krusttēvu uzraksta, ir pa-

reizs, spilgts un visai raksturīgs, bez tam arvienu

rakstīts ar silti maigu simpātiju. Man vienmēr likās,
ka zēns, šo to par savu krusttēvu uzrakstījis, viņu pēc

tam itin kā vēl stiprāk iemīļoja. Mīlēdams — vēroja

un domāja, bet vērodams un domādams — vēl kar-

stāki iemīļoja...
Manā mazajā pedagoģiskā laboratorijā tika iz-

darīti ari vēl citi mēģinājumi. Tika apstrādāti pa-

visam fantastiski temati, rakstīti garum gari stāsti

par neesošām, izdomātām personām. Tematu rak-

sturs parasti saistījās ar to, ar ko sevišķi dzīvi acu-

mirklī zēns nodarbojās, no kā aizrāvās, par ko bija

sajūsmināts. Kad es viņam reiz viņa slimības laikā

nolasīju dažas no 1001 nakts pasakām, tad vēlāk vi-

ņam iepatikās uzrakstīt kaut ko par Indiju un Ara-

biju, un tad viņa fantastisko stāstu varoņi (kuri gan

patiesībā visi palika līdz galam nenotēloti), arvien

bija kalifi un lielveziri, šādi tādi Abdul-Abad-Kolum-

beki vai Ceilonas princeses Kalimadalo-Hajatachas.

Te tomēr autora fantāzija parasti jau par daudz iz-
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plūda, un visādu pārāk romantisku episodu un daž-

dažādu briesmīgu notikumu sastrēgums bija tik liels,
ka viss kļuva pārāk neticams, ka aptrūka ari fabulas

pavediens un nobāla tēli. Caur šiem mēģinājumiem
es nācu nevis pie tāda slēdziena, itin ka nemaz ne-

derētu šādus tematus apstrādāt, bet gan pie tā, ka

lieta jānostāda citādi. Fantāziju nepieciešami disci-

plinēt un, ļaujot tai grēkot cik tīkas pret ārējo reālo

patiesību, nedrīkst tai nekad atļaut sagrozīt iekšējo

patiesību. Tas diezgan grūts darbs. Un man jāat-

zīstas, ka šinī ziņā man nelaimējās sasniegt kaut

cik apmierinošus panākumus.

Daudz labāk par šiem fantastiskiem stāstiem ma-

nam autoram padevās pasakas par adatāmun īlēniem,
katliem un slotām, spalvas kātiem un šķērēm, kuras

tas uzrakstīja zem izlasīto Andersena un citu pasaku

iespaida. Bet tur atkal, dažreiz pārāk acīs krītoši,

parādījās pakaļdarināšanas elements, kas neļāva au-

toram iedziļināties, koncentrēties un strādāt pat-

stāvīgi.

Tādēļ es visvairāk izvēlējos tematus taisni no

tiešās dzīves un taisni vēl tādus, kas saistījās ar

zēna personīgām jūtām, domām un pārdzīvojumiem.
Katra diena nes daudz tāda, par ko vērts pārdomāt,
ko tiktos notēlot.

Piemēram:

Es sēdu ar savu puisēnu pie loga un mēs no ce-

turtā stāva raugāmies uz ielu. Ziemas vakars decem-

bra mēneša beigās. Stundas nobeigtas, un grāmatas
sabāztas plauktiņā.

Pēc pāris dienām Ziemas svētku vakars. Māja

spodra, klusa, visi pārņemti no ikvienam vismīļāko
svētku gaidām.

Lielajā istabā jau ienesta eglīte, un viņas pa-

zīstamā saldā un bezgala tīkamā smarža pilda mūsu

dzīvoklīti.

Ārā snieg. Virpuļodams un drebēdams, lielām

pārslām, viegli un maigi nolaižas baltais sniegs uz

namiem, uz cilvēkiem un uz ielām.
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Mēs runājam par svētkiem, par pagājušā gada
svētvakaru, par citiem svētvakariem, kurus atce-

ramies.

Es stāstu, kā bērnībā manā dzimtenē uz laukiem

svinēja šos vakarus. Bet tad puisēns savukārt sāk

stāstīt, kā tas reiz bez manis, kopā ar māti, aizbraucis

Ziemassvētkos pie vecmāmiņas un cik jauki tas bijis.
Ilgi mēs tā sēdam un runājam.
Te piepeši mums abiem, vienam no otra gluži

neatkarīgi, iešaujas prātā visu to aprakstīt. Un uz-

rakstīto veltīt mātei pie eglītes. Krāšņā, baltā kā

sniegs .burtniciņā, ar zīmējumiem. Uz vāka vesela

rinda baltas mīkstas sniega kārtas pārklātu namu.

Labi ilgi un dzīvi mēs vēl prātojām par šo lietu,
un tikai otrā dienā šā tā aizbildinādamies, ieslēdzā-

mies atsevišķā istabā un sākām strādāt.

Mūsu darba veids arvien tas pats parastais. Mēs

abi divi domājam, prātojam, atceramies un pastā-
stām viens otram savas atmiņas, un tad puisēns, zem

manas pastāvīgās kontroles, raksta.

„Krīt sniegs. Jau trīs dienas no vietas gandrīz
bez pārtraukuma krīt pārslas. Te auksts griezīgs vējš

miljoniem sīku adatiņu sagriež virpulī, un uz visiem

ielu stūriem sametās dziļas kupenas; te vējš atkal ap-

klust, un tad sniegs nāk lielām mīkstām pārslām, tā

klusi, lēniņām, viegli un maigi pārsegdams visu, it

visu kā ar baltu vilnu.

Uz mūsu balkona margām jau klāta bieza mīksta

kārta, bet sāņstabiem galos tādas baltas skaistas kā

micītes. Visi jumti mums iepretim mirdz un laistās

sniega baltumā, un kad no skursteņiem saceļas zil-

pelēki dūmi, tad jumti liekas vēl baltāki. lelu later-

nām it kā balti pārklāji. Kad garām trauc tramvajs,
tad viņa jumts margo it kā cukura kristāliem no-

bārstīts.

Necik sen vēl uz ielām bija tumši plankumi un

strēmeles, bet tagad viss jau kā apžilbinoši baltu zīdu

pārvilkts. Visās renstelēs un dobumos, visās bedrī-

tēs ieglaužas mīkstais sniegs. Ļaudīm, kas plūst pa

ielām, viņš līp pie vaigiem, uzacīm, apkakles. Viņu
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pleci, muguras, cepures, — viss spilgti balts, apkārt
viss margo un laistās un plēn kā miljoni zvaigžņu.
Tomēr vēl liekas par maz. Arvienu ātrāk, arvienu

spirgtāk un ar jaunu sparu veļas sniegs, un lēpes

griezdamās, riņķodamas un mirdzēdamas lidinās le-

jup.
Pie loga stāv vectētiņš. Viņš atbraucis pie mums

no turienes, kur īsti barga ziema, dziļām kupenām
un trīsdesmit grādu lielu aukstumu, tādā milzīgā ka-

žokā, ka es, viņu apvilcis, tajā pavisam pazūdu un

līdzinos pinkainam lācim. Bet ari viņš atzīst mūsu

ziemu. „Ja" saka viņš: „To es saprotu: šitā ir

ziema i"

Viņš ļoti jautrā omā. Piebāž savu garo pīpi un

aizpīpo. Un lūk, kad viņš, vecs, vecs, garu, pavisam
baltu bārdu, tā sēd silti sakurinātā istabā, mīkstā

krēslā un pūš gaisā lielus dūmu mutuļus, tad tiešām

it kā stiprāk jūtams, ka viņa patiesi klāt, īstā, sen

gaidītā ziema."

Tam nu tālāk seko vectēva atmiņas no lauku

dzīves, tad mani stāsti iz manas bērnības, protams,
tikai tas, kas attiecas uz ziemu un ziemas priekiem.
Pēc tam zēns pastāsta pats savus piedzīvojumus.

„Reiz kādā ziemā mēs ar māti braucām uz Rīgu

pie vecmāmiņas Ziemas svētkos paviesoties. Pie

mums, Varšavā, slapjdraņķis. Pa ielām dārdēja un

rībēja rati, visur dubļi, troksnis, riebums. lebrau-

cām Rīgā. Izkāpām no vilciena, izgājām caur sta-

ciju uz ielas. Un ko mēs ieraudzījām? Viss mir-

dzēja un laistījās sniega baltumā, tā kā acis sāpēja
skatoties. Bet sniegs vēl arvienu sniga lielām mīkstām

pārslām. Mēs sēdāmies kamanās, lai brauktu pie vec-

māmiņas. Visi ļaudis, ormaņi, zirgi, nami, laternu

stabi, — viss balts un itin kā no sniega taisīts. Bet

ļaudis bija jautri, cits citu ķircināja un līgsmi smē-

jās. Man izlikās, it kā visa pilsēta smietos. Jautri

tinkšķināja un smējās ari zvaniņi. Tāpat ari māte

smējās, un es pats, bez mazākā iemesla, tā smējos,
kā sniega lēpes krita taisni mutē. Un kad mēs iegā-
jām pie vecmāmiņas, nopurinājām sniegu no kažo-
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kiem, tad ari vecmāmiņa, prieka aizgrābta, sirsnīgi
un jautri smējās līdzi.

Istabā bija jūtama stipra eglītes smarža, un ari

no pašas vecmāmiņas vēsmoja preti tāds patīkams
un mīļš eglītes un piparkūku tvans..."

Blakus šim jautrajam tēlojumam manam zē-

nam ir ari mazliet skumjas. Tā viņš pastāsta, kā

pērngad sagaidījis svētkus.

„Atceros, kā es pērngad gaidīju un saņēmu
ziemu un svētkus. Jau vairāk nedēļas no vietas brie-

smīgi sala, un sniega bija ļoti daudz. Bet es neva-

rēju skatīties uz spilgto balto sniegu, tāpēc kā sā-

pēja acis. Aiztaisīja slēģus un noguldīja mani gultā.
Man bija uznākušas masalas. Tā es no brīnišķīgajām
ziemas dienām nekā nemanīju. Es tikai dzirdēju, kā

slīdēja garām pa ielu kamanas un skanēja zvaniņi.
Pie manas gultas bieži sēdēja tētiņš un stāstīja par

visu, kas notiek pilsētā un uz ielas. Un vispār, viņš
ļoti daudz stāstīja par ziemu, par Ziemas svētkiem,

lasīja daudz labu grāmatu, līdz beidzot nolasīja man

visas manas vismīļākās pasakas.
Kad sāka laboties, atvēra slēģus. Es jau varēju

raudzīties vismaz pa logu. Un ko es ieraudzīju? Aiz

mūsu logiem bija vesels lielu un mazu eglīšu mežs,
kas bija sarindotas uz trotuāra, taisni pretim mūsu

dzīvoklim, pārdošanai. Saviem mīkstajiem zaļajiem

zariņiem, kā pirkstiņiem, tās it kā bildinādamas, klusi,
klusi klauvēja pie mana loga ..."

Par tik vienkāršiem, bet tomēr tik mīļiem un pa-

zīstamiem priekšmetiem mēs bieži runājām, un

tad zēns uzraksta savus novērojumus no atmiņas.
Šādu priekšmetu mums daudz. Tematu trūkuma

nav. Kad pienāk lielāki svētki, kad iebrauc vectēvs

no laukiem, vai ari kad mēs vasaru izbraucam uz

jūrmalu vai kalnos, tad tik daudz interesantas sa-

tikšanās, notikumu, tik daudz jaunu un spilgtu ie-

spaidu, ka ar tiem, arvien viņus atceroties un no

jauna fantāzijā pārdzīvojot, var pārtikt ilgus laikus.

Bet ari pati vienmuļākā ikdienas dzīve, ja uz to

raugās vaļējām acīm, cik viņa pievilcīga!
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Piemēram: lai sākam tik novērot mūsu mazo

„brālīti".
Mans skolnieks ļoti interesējās par viņu. Mēs

abi divi ļoti bieži to novērojām, smējāmies, mīlinā-

jāmies, pļāpājām par viņu. Ari par viņu uzrakstīti

vairāki „gabali". Notēlots viņš ir visdažādākos stā-

vokļos, sākot no tā momenta, kad viņš rītos pamo-

stas, un kad māte sēdina viņu „tronī", apkraudama to

bezgala daudz dažādiem priekšmetiem un spēļu lie-

tiņām, jo citādi viņš labprāt negrib sēdēt. Viņu ap-

ģērbj, mazgā, Bertas jaunkundze iet ar to pastaigā-

ties, viņš ēd pusdienu, spēlējas, un tētiņš viņam stā-

sta pasakas. Par visu to rakstīts ne mazums. Par

viņa dzimšanu ir pat vesels stāsts.

Šī stāsta varonis piedzima nevis mājās, bet Rīgā,
kur dzīvo viņa vecmāmiņa, un pie kuras aizbrauca

viņa māte un brālis, viņa nākošais trubadūrs. Es

pats netiku redzējis visu ar šo gadījumu sakarā stā-

vošo notikumu. Tā tad jaunais autors rakstīja vie-

nīgi to, ko pats bija redzējis un dzirdējis. Rakstī-

šanas brīdī mana loma vienīgi bija tā, ka es centos

ieturēt autoru realības apjomos, neļāvu noklīst sā-

nis, svaidīties no priekšmeta uz priekšmetu un rak-

stīt sakarīgi. Es tikmēr jautāju, kāmēr ieguvu no

zēna atbildēm pilnīgi noteiktu un skaidru ainu par

visu notikušo. Man bija ļoti daudz jājautā. Atbildēt

vajadzēja skaidri, pamatīgi, sakarīgi, lai es ne tikai

ko zinātu, kas bijis, bet ari lai garā redzētu visu,
kas bija, un kā viss bija. Šās atbildes tad apvienojās

par sakarīgu stāstu.

Te dažas vietas no šī stāsta.

„Esmu pie vecmāmiņas. Maza tīkama istabiņa
jumtā. Istabā stipra kafejas smarža. Vecmāmiņa

rīkojas virtuvē. Viņai zilstrīpains priekšauts un uz

deguna lielas brilles.

Es redzu, kā viņa mazgā kafejas traukus, pati
pie sevis šo to murminādama, un vienmēr steidzīgi
tekalē tādiem maziem, ātriem solīšiem.

Mazais logs pagalma pusē atvērts.

Svētdiena. Pulkstens četri pēc pusdienas.
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Visā pilsētā vāra kafeju. Logā pūš klusa silta

vēsma, slīd pa palodzē saliktām puķēm, un no visa
tā it kā dveš pret m mīļas dzimumdienas jaukums.

Var dzirdēt, kā, ātri mūsu mājai garām drāzda-

mies, dun elektriskais tramvajs.
Viss tik ļoti tīkams.

Pagalmā sēd vecenes un bērni. Dzirdamas viņu
skaļās sarunas un smiekli. Pār pagalmu soļo p'a-
šmaugs jauneklis, mājsaimnieka zirgu puisis. Vecenes

smejas un to kaitina. Viņš kaut ko atbild, bet ne-

skaišas. Visiem tik labi, visiem tik līgsmi.

Savu darbu virtuvē beigusi, vecmāmiņa ienāk

istabā ar lielu paplāti rokā. Uz tās kūpoša kafejas

kanna, kas stipri un patīkami smaržo, baltas tasi-

tes un īsti Rīgas kafejas kliņģeri. Vecmāmiņa pati,
kafejkanna un kliņģeri — visi cits citam līdzīgi, vi-

siem tāds mīļš un līgsms izskats.

Piepeši uz trepēm atskan soļi: kāds ātri un trok-

šņaini steidzas mājup, lēkdams pār vairāk kāpieniem
uzreiz. Es zinu, ka tas ir krusttēvs Pāvils.

Viņš ieskrien istabā, uzsviež paku ar svaigām

čauliņām un tabāku uz galda un jautri un enerģiski
kliedz: „Ej, svied jel reiz pie malas šās lupatas! Pie-

tiks jau, iesim labāk sadzersimies kafejas!" Viņš

pats ķer no galda svaigu baltu bērnautiņu čupu un

smiedamies triec uz grīdas. Tas viss ir mans darbs.

Jau labs laiks, kāmēr es sēdu pie vecmāmiņas šujma-
šinas un jau esmu apvīlējis vairāk duču bērnautiņu,
kas sakrauti gubā, gan uz galda, ganuz krēsliem. Mēs

taisāmies rītu iet uz slimnīcu māmiņu aplūkot. Viņai
piedzimis mazs puisītis, un tam es gatavoju šos bērn-

autiņus."
Tālāk ir aprakstīta krustmāte Natālija, kura

atnākusi viesos, veca, resna, vecu, vecu nenoteiktas

krāsas mēteli uz pleciem un tādu pat ādas maišeli

rokās, bez kura viņa nekad un nekur neiziet. Visi

dzer kafeju, bet krustmāte ar vecmāmiņu triec par

brālīša piedzimšanu vien, kā par pašu ievērojamāko
notikumu.

11A Daugt. Māksla un augzinfiiana.



162

„Pēc kafejas vecmāmiņa ar krustmāti sāk spēlēt
kārtis. Spēlē uz sešdesmit seši. Viņu sarunas ļoti
vienkāršas. Gan pilnā balsī prāto par stiķiem, cildina

un peļ viena otru, gan atkal, pašā vidū spēli pār-

traukdamas, pastāsta vienu vai otru sevišķi intere-

santu notikumu pie kaimiņiem. Un tomēr galu galā
vienmēr atkal no jauna atgriežas pie paša tā intere-

santākā temata: pie brālīša un māmiņas/
Tad seko nākošā rīta apraksts. Savus bērnauti-

ņus sasējis, puisēns mudina vecmāmiņu, kura vēl vien-

mēr rīkojās ap krusttēvu Pāvilu un nevar vien ar

to galā tikt. Ir jau vēls, un kā jau vienmēr, krust-

tēvs ari šodien ir aizkavējies.
„Beidzot viss kārtībā. Vecmāmiņa uzcirtusies

un uzlikusi pat aubi, lielajām lillā puķītēm. Viņai
mazliet uztraukts, tomēr reizē ari sirsnīgs un no-

pietns izskats.

Paciņu padusē, es metos lejā pa mazajām šau-

rajām trepītēm, uz kurām klaiņā iemītnieku vistas.

Mēs izejam uz ielas. Jautra saulaina diena.

Mums garām, skandinādams, drāžas tramvajs. Rati

rīb. Pār ielu steidzīgi dodas pastnieks. Mums pretim
nāk daudz ļaužu, lielāko tiesu strādnieki. Kalpones
skrien ar kurvjiem vai piena pudelēm rokā. No bo-

dītes iznāk maza meitenīte un stiepj lielu maizes

klaipu un kartupeļus papira kulītē. Viņai nosmu-

lēts ģīmis. Kožļā saules puķu sēklas, spļauda čau-

malas.

Visi iet mums garām, neviens nepiegriež mums

vērības, neviens nenojauž, ka piedzimis brālītis.

Mēs ieejam puķu veikalā. Tur tīkami vēsi un

stipri smaržo vijolītes, kreimenes un rezedas. Mēs

liekam pataisīt lielu pušķi, kuru dārznieks no rozēm

un kreimenēm izgatavojis, apslaka, pūzdams virsū

ūdens šalti, tā kā tās mirdz un laistās.

Ejam tālāk. legriežamies mazā klusā ieliņā. Tur

neredz neviena paša cilvēka. Vēl acumirklis — un

mūsu priekšā jau ir liela, gaiša un patīkama māja.

Vecmāmiņa zvana. Durvis atveras, un mēs ieejam
priekšnamā. Pretī plūst stipra aptiekas smarža. Pat
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žēlsirdīgā māsa, kura, dabūjusi zināt, pie kā mēs nā-

kuši, mūs ved, ož pēc aptiekas. Mīkstās kurpēs, tik

tikko sadzirdami viņa soļo mums pa priekšu un ved

caur lieliem gariem un klusiem koridoriem. Visur

tāds savāds svētsvinīgs klusums.

Piepeši mēs dzirdam savādu troksni. Kurkst ne

gluži tā kā varde, ne ari blēj kā kazlēns. Māsa ap-

stājas taisni pie tām durvīm, aiz kurām dzirdama šī

dīvainā ķērkšana, un saka: „Lūdzu!"
Mēs ieejam. Liela, gaiša un tik tīra istaba, kādu

es, liekas, višā savā mūžā neesmu redzējis. Ari šai

istabā stipra aptiekas smarža. Pa kreisi pie sienas,
visa balti pārsegta, atrodas liela pavisam balta gulta,
bet tur guļ māmiņa, tāda pat balta. Viņai ļoti no-

guris izskats. Tai līdzās stāv maza gultiņa, kurā guļ
kaut kas sārts, apaļš, dīvains. Es nevaru saskatīt,
kas tas ir. Katrā ziņā tas būs tas pats, kas taisīja
to dīvaino troksni, kāda es nekad nebiju dzirdējis.
Patlaban viņš klusē.

Mēs apsveicinājāmies ar māmiņu. Noliekam pu-

ķes uz gultas. Māmiņa raud.

Es pievirzos pie mazās gultiņas, lai to pamatīgi

izpētītu. Ja, bez šaubām, tas ir mazs cilvēciņš. Mazs,

sārts, pavisam krunkains ģīmītis, saviebta bezzobaina

mute, galvā balta micīte, caur ko tā līdzinājās lielai

olai. Cilvēciņš pa daļai līdzīgs it kā vīrietim, bet vēl

vairāk ari vecai sievietei. Viņš mazliet pat atgādina
krustmāti Natāliju.

Uz mani viņš raugās gandrīz kā izbijies, bet ari

mazliet kā izbrīnījies, un bola savas šaudīgās acis.

Piepeši sāk nežēlīgi brēkt. Tagad brēkšana jau drus-

ciņ vairāk līdzinājās cilvēka balsij, tomēr vēl dreboša,

un arvien atgādina kazlēna blēšanu.

Tad šitāds tas mazais brālītis! Brēc, brēc, trī-

cošu balšeli, aizvilkdamies, un nevar rimties. Beidzot

aizrijas. Vecmāmiņa paņem to un noliek māmiņai lī-

dzās, gultā. Apklusa. Bet tad, es dzirdu stipru ener-

ģisku šmaukstināšanu. Reizreizēm tomēr vēl iekung-

stas. Vecmāmiņa un māmiņa tūliņ to mierina, labi-

nādamas: „Kuš', kuš, muļķīti, nebīsties, tas jau tavs

11*
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brālītis! Tu taču esi jau gudriņš, gandrīz divi die-

nas vecs, — tā, tā, šš
...

šš... šššš ..."

Un brālītis, tiešām, it kā visu to saprazdams,

norimstas, vēl kādu brīdi šmaukstina, tad atsviež gal-

viņu atpakaļ, un uz viņa sārtā vecīgā ģīmīša lāsmo

svētlaimīgs smaids.

Kad vakarā vēli es jau gulēju vecmāmiņas ma-

zajā, mīlīgajā jumta istabiņā, man vienmēr vēl likās,

ka es dzirdu šo dīvaino troksni, ne gluži līdzīgu var-

des kurkstēšanai, ne ari gluži kazlēna blēšanai, un

ilgi, ilgi man vēl skanēja ausīs drebošais kvē-kvē-

-kvē-eē..."

Tā mums vienmēr ir par ko rakstīt. Viss inte-

resants, viss ievērības un nopietnas iedziļināšanās cie-

nīgs. Viss skaists. Nav nekā garlaicīga, tukša, ne-

dzīva, viss dzīvo, viss runā par dzīvi un par cilvēkiem.

Man liekas, ka no manis aprakstītais darba veids

tiešām varēja līdzēt šādas atziņas un šādu jūtu iero-

sināšanai manā skolniekā. Man ari liekas, ka viņš

pēc šās nodarbošanās, un lai ari tā norisinājās diez-

gan nesistemātiski, tomēr sāka mazliet citādi raudzī-

ties uz savu apkārtni, iemācījās labāki re-

dzēt, ar lielāku sapratni sāka skatīties dzīvē un cil-

vēkos. Tas man galvenais, bet nevis kaut kādi spī-
doši panākumi

Man nenāk ne prātā, ka bērnu fantāziju un vei-

došanas spējas var un vajaga attīstīt tikai mākslas,

speciāli daiļliteratūras nozarēs strādājot. Daiļradī-
šana ir tikai viens radīšanas veids. Ir daudz citu

priekšmetu, ir ari daudz un dažādu darba metodu.

Visur, katrā garīga darba laukā
— lai tā būtu ma-

temātika, zinātne, filozofija vai technika
—

visur var

ierosināt šādu darbību, un visdažādākiem līdzēkļiem

un paņēmieniem var sasniegt teicamus panākumus.
Es ari nedomāju, ka šāda darba gala mērķis ir pa-

taisīt bērnus par rakstniekiem, bet tikai —atvērt

viņiem acis par dzīves parādībām, ļaut viņiem labāk

saprast un izjust, kas ir dzīve.

Bet katra dziļāka sapratne dibinājās uz dziļiem
novērojumiem. Tāpēc ari jācenšas bērnos modināt
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un attīstīt interesi novērot, — jācenšas likt viņiem
sajust, cik daudz skaista un bagātīga satura ir pašās

niecīgās, pelēkās ikdienas lietās un parādībās. Un

tiešām, tikai tas, kas saprot un mīl mazo, tikai tas

var saprast un mīlēt ari lielo.

Lūk, te mēs pašlaik stāvam abi pie loga un rau-

gāmies uz ielu. Pilsētas nomale. Nami maziņi, vien-

muļi, niecīgi, trotuāri netīri, šauri, salmiem un pa-

pīriem nomētāti. Tramvajs drāžas garām, tam pakaļ
skrien pa ielu puikas un suņi. lepretim, uz ielas

stūra, stāv mūžīgi piedzēries kārtībnieks, sasarkušu

seju un varenām ūsām, kas to tomēr padara ne tik

daudz briesmīgu, cik nožēlojamu. No bodītēm iznāk

kalpones lielos lakatos un nes kurvjus ar iepirkumiem.
Sētas puiši tās ķircina, bet viņas, baltiem zobiem

mirdzot, smejas. Netīrs, pavisam līkām kājām, ga-

dus trīs vecs puisēns pilna balsī raud, berzē sarau-

dāto ģīmi, kaut kā sauc, bet neviens nepiegriež tam

nekādas vērības
...

Visā tanī nav itin nekā sevišķa. Un tomēr mums

abiem, man un manam zēnam, bez gala patīk visā

vēroties. Un mēs jūtam, ka viss mums kļūst tik sa-

protams, tuvs un mīļš ...
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